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Javni razpisi
Ob-2838/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za
sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih
shem podpor za kmete ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1175/2008 z dne
27. novembra 2008 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 318 z dne
28. 11. 2008, str. 6), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-

terih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
99/08, 70/07 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 27. 10. 2008, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
spremembo javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom za
gospodarske družbe, samostojne
podjetnike in zadruge
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike
in zadruge iz Programa razvoja podeželja
2007–2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 21/09 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju IV. Pogoji, ki jih
je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev
spremeni šesta točka tako, da se po novem
glasi:
»6. V primeru, ko so vlagatelji velika podjetja in vlagajo vlogo za naložbe, ki sodijo
v okvir točk B in C, prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, morajo v prilogi k strategiji oziroma poslovnem načrtu
predstaviti dva modela izračuna: enega, ki
upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega
javnega razpisa in drugega, ki te pomoči ne
upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov,
mora biti razvidno izpolnjevanje vsaj enega
izmed spodnjih meril:
– dejansko povečanje stvarne velikosti
naložbe,
– dejansko povečanje obsega naložbe,
v stvarni ali finančni obliki,
– skrajšanje dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe,
– dejansko povečanje finančne vrednosti
naložbe ali
– da naložbe brez prejete pomoči, ne bi
bilo možno izpeljati.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 6712-1/2009
Ob-2792/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP
in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Uradni list RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog letnega programa športa
na državni ravni v Republiki Sloveniji
v letu 2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
6/07 in 86/08).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge
v športu:
A. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerziade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B. Vrhunski šport
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C. Športna rekreacija
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj po-
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večanje števila gibalno/športno dejavnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
D. Šport invalidov
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne
rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in zavodov na državni ravni, ki
opravljajo strokovne in razvojne naloge
v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2009, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni
v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2009 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu
je 8.050.671 EUR, ki se zagotovijo v naslednjih proračunskih postavkah PP 5619
Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, PP 7100 Program vrhunskega športa
in PP 7159 Strokovne in razvojne naloge
v športu.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
17. aprila 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »Ne odpiraj – LPŠ 2009
(6712-1/2009)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 20. aprila 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.
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10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na
voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si.
Za dodatne informacije lahko predlagatelji
pokličejo Ksenijo Predikaka (01/400-53-53).
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko
spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko
obrnejo na Saša Grujiča (01/400-52-51). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-25/2009
Ob-2819/09
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4 in nasl.), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in nasl.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in
nasl.), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06–UPB-1 in nasl.),
Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in
razvojnem programu za obdobje 2006–2010
(Ur. l. RS, št. 3/06), Uredbe o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04,
32/05, 26/06, 80/07 in 89/08) in Predloga
»ERA-NET PLUS on Materials Research
(MATERA +) št. 235303 Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v sklopu
iniciative MATERA ERA-NET PLUS
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih projektov v sklopu iniciative MATERA ERA-NET
PLUS (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih, interdisciplinarnih, inovativnih, raziskovalnih in razvojnih projektov
na področju znanosti o materialih in tehnologijah (»material sciences and engineering«).
Področja razpisa so natančneje opredeljena
v Navodilu za prijavo na javni razpis, ki je del
razpisne dokumentacije.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice: v okviru
tega razpisa sodelujejo evropske regije in
države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Belgija (Flamska), Belgija (Valonija), Finska, Irska, Islandija, Italija, Izrael,
Latvija, Luksemburg, Norveška, Poljska,
Slovenija, Španija (Baskija), Španija (Madrid), Španija (Galicija), Švica, Turčija, Velika Britanija In Velika Britanija – Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih
držav/regij partneric bo objavljen na www.
matera.fi.
3.2 Upravičenci: predloge raziskovalnih
projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz
držav/regij partneric (v nadaljevanju: partnerji), in sicer slovenske raziskovalne or-

ganizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.3 Konzorcij: partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata, če je vključeno
majhno ali srednje veliko podjetje (SME),
sodelovati najmanj dva partnerja iz 2 različnih držav partneric MATERA +, od katerih
mora biti 1 koordinator projekta. V nasprotnem primeru morajo v konzorciju posameznega projekta sodelovati najmanj trije partnerji MATERA + iz najmanj dveh držav, od
katerih mora biti 1 koordinator projekta.
4. Višina sredstev
Skupna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je do 500.000 EUR.
Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta
v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Izbrane projekte bo sofinancirala Evropska
skupnost.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo najboljše ocenjene projekte. Izbrani projekti bodo
sofinancirani v skladu z Okvirom skupnosti
za državno pomoč za raziskave in razvoj
ter inovacije (OJ EC C 323/2006). Maksimalna višina sredstev na projekt je 116.000
EUR letno.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 6. 2010.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta).
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled predlogov projektov, preverjanje
formalnih pogojev, nacionalna ocena, izbor
najboljših predlogov ter predlog najboljših
predlogov Upravnemu odboru iniciative MATERA +,
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, mednarodna
strokovna ocena in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in prijava)
sta obvezni za vsak projekt.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, slovensko prijavo projekta in
finančni načrt projekta.
Rok za oddajo predprijave predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 15. 5. 2009, do
18.00 po bruseljskem času. Predprijavo predloga projekta odda vsak vodja oziroma koordinator slovenskega dela projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
Na osnovi nacionalnih/regionalnih ocen
bo Upravni odbor iniciative MATERA + povabil izbrane prijavitelje k oddaji prijave (Full
Proposal).
6.2 Prijava
Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne do-
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kumentacije vsebovati izpolnjeno internetno
prijavo, slovensko prijavo projekta in finančni načrt projekta.
Rok za oddajo prijave predloga projekta
(''Full-Proposal'') je 15. 1. 2010, do 18. ure,
po bruseljskem času. Prijavo predloga projekta odda vsak vodja oziroma koordinator
slovenskega dela projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – ''Pre-Proposal Form'' – Vzorec (Priloga 2),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2 –
''Full-Proposal Form''- Vzorec (Priloga 3),
– finančni načrt projekta (Priloga 4),
– obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 5),
– osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Postopek razpisa
8.1 Faza predprijave: upravni odbor iniciative MATERA + in komisija Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
pregledata predprijave predlogov projektov,
v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
8.1.1 Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
predlogov projektov ni javno in bo izvedeno
v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka
na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS.
8.1.2 Nacionalna strokovna presoja
Predloge projektov s slovenskimi partnerji, ki bodo zadostili formalnim kriterijem,
bodo ocenili nacionalni strokovnjaki v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so relevantnost projekta, raziskovalna
kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine,
upravljalska zmožnost in uravnoteženost
projektne skupine ter inovativnost in izkoriščanje rezultatov projekta. Ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni in ovrednoteni
v razpisni dokumentaciji (Navodilo za prijavo
na javni razpis).
Na osnovi dosežene nacionalne ocene
predprijav bo komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Upravnemu
odboru iniciative MATERA + predlagala najboljše ocenjene predprijave.
Upravni odbor MATERA + bo preverjal
izpolnjevanje naslednjih formalnih pogojev:
skladnost s področjem razpisa, primernost
konzorcija, ustreznost glede na nacionalne/regionalne programe in strategije, dodana vrednost mednarodnega sodelovanja, natančnost opisa projekta (cilji, delovni
program, rezultati) in jasnost, realističnost
in opredelitev izkoriščanja ter širjenja rezultatov.
Na osnovi nacionalnih ocen predprijav ter izpolnjevanja formalnih pogojev bo
Upravni odbor iniciative MATERA + povabil
izbrane prijavitelje k oddaji prijave (Fullproposal). Prijaviteljem bo Upravni odbor
iniciative MATERA + posredoval vabilo
k oddaji prijave, in sicer predvidoma do 15.
oktobra 2009.

8.2 Faza prijave: upravni odbor iniciative
MATERA + in komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata
prijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
8.2.1 Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
predlogov projektov ni javno in bo izvedeno
v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka
na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS.
8.2.2 Mednarodna strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili neodvisni mednarodni
strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in
razpisne dokumentacije.
Ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov
so: znanstvena in/ali tehnična odličnost,
kvaliteta in učinkovitost implementacije in
upravljanja ter potencialni vplivi. Ocenjevalni
kriteriji so podrobneje opredeljeni in ovrednoteni v razpisni dokumentaciji (Navodilo
za prijavo na javni razpis). Proces ocenjevanja bo zaključil panel mednarodnih strokovnjakov. Končni rezultat neodvisne mednarodne ocene bo prednostna lista prijav.
Na osnovi prednostne liste prijav bo Upravni
odbor iniciative MATERA + predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte
naj sofinancira.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih partnerjev do porabe
sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih partnerjev pri teh
projektih. Če države partnerice ne dosežejo
soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne
odločitve o financiranju projektov, predvidoma do 31. 5. 2010.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko),
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 093-6/2008/4
Ob-2841/09
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, ZIPRS0809-A), Zakona o spremembah Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 58/08),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999, Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
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Uredbe (ES) št. 1783/1999, Uredbe (ES) št.
1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999, Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001, z dne
18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11.
2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09) ter sklepa organa
upravljanja o potrditvi instrumenta št.: OP
RČV 5/3/003-0-MJU, 404-226/2007/28 z dne
30. 3. 2009 Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov1 vsebinskih
mrež NVO2 na nacionalni ravni v okviru
prednostne usmeritve: Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega
in socialnega dialoga, Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 za leti 2009 in 2010
1. Izvajalec javnega razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju
ministrstvo). Na področju kohezijske politike
in pri predmetnem javnem razpisu ministrstvo nastopa v vlogi posredniškega telesa
in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen doseganju ciljev 5.3. prednostne usmeritve Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013: Spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij, civilnega in socialnega dialoga,
in sicer krepitvi usposobljenosti nevladnih
organizacij.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih
organizacij, ki delujejo na naslednjih področjih:
1. Sociala;
2. Okolje;
3. Zdravje;
4. Kultura;
5. Šport in rekreacija;
6. Izobraževanje in usposabljanje;
7. Raziskovanje in znanost;
8. Človekove pravice in zagovorništvo;
9. Mednarodno razvojno sodelovanje;
10. Podpora prostovoljstvu.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo predvideli izvajanje naslednjih dejavnosti:
a) Informiranje, mreženje, sodelovanje
ter povezovanje nevladnih organizacij iz istega vsebinskega področja;
b) Zagotavljanje usposabljanj/izobraževanj za člane mreže ter nevladne organizacije, ki delujejo na istih vsebinskih področjih;
c) Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje
podpornega okolja za prenos javnih nalog
in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;
1
Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo
termina v členu 3(7) Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS št. 17/09)
2
NVO = nevladna organizacija
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d) Promocija vsebinskega področja, javnih politik, programov ter skupnih aktivnosti
vsebinske NVO mreže z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih
skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava)
o ključnih razvojnih vprašanjih ter vlogi in
pomenu NVO;
e) Usposabljanje in izobraževanje za
zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom večje usposobljenosti za izvajanje
splošno koristnih nalog NVO.
Upravičene dejavnosti predmetnega javnega razpisa so podrobneje predstavljene
v 4. poglavju.
Usposabljanje in izobraževanje za zaposlene in prostovoljce prijavitelja (dejavnost
pod točko e) je upravičeno samo v primeru,
če upravičenec v vlogi na javni razpis predvidi tudi dejavnosti opredeljene pod točkami
a)–d).
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen (splošni cilj) razpisa je krepitev
usposobljenosti vsebinskih mrež NVO in
zagotovitev podpornega okolja za nevladne
organizacije iz istega vsebinskega področja, da bodo aktivno prispevale k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj
kakovostnih in trajnostno naravnanih politik
ter soustvarjanju pogojev in možnosti za
prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.
Konkretni cilji razpisa so:
1. podpora vsebinskim mrežam NVO,
da bodo prispevale k bolj usklajenemu delovanju NVO iz istih vsebinskih področij na
nacionalni ter EU ravni;
2. podpora vsebinskim mrežam NVO,
da bodo zagotavljale strokovna usposabljanja/izobraževanja za člane mreže ter NVO
iz istega vsebinskega področja;
3. krepitev sodelovanja NVO iz istega
vsebinskega področja v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik s področja
delovanja mreže NVO na nacionalni in EU
ravni;
4. promocija vsebinskega področja,
politik, programov ter skupnih aktivnosti
vsebinske mreže NVO z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih
skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava)
o ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju ter vlogi in pomenu NVO;
5. podpora usposabljanju in izobraževanju za zaposlene in prostovoljce vsebinskih
mrež NVO tj. zaposlene in prostovoljce prijavitelja.
4. Upravičene dejavnosti
4.1 Upravičene dejavnosti
a) Informiranje, mreženje, sodelovanje
ter povezovanje nevladnih organizacij z določenega vsebinskega področja na nacionalni in EU ravni:
– Informiranje o sektorskih javnih politikah in možnostih vključevanja v postopke
odločanja na nacionalni in EU ravni;
– Priprava in posredovanje informacij namenjenih obveščanju in informiranju NVO iz
istega vsebinskega področja (npr. e-novice,
brošure, publikacije, predstavitve aktivnosti
in dobrih praks delovanja NVO iz istega vsebinskega področja);
– Vzpostavitev in vzdrževanje spletnih
strani ter oziroma spletnih portalov (nova
e-participativna orodja, aplikacije za iskanje
partnerskih organizacij ipd.);
– Zbiranje, obdelava, predstavitve registrov/baz podatkov za/o NVO iz istega vsebinskega področja in drugih deležnikih, cilj-
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nih skupinah (npr. register vsebinskih NVO,
baza projektnih partnerjev ipd.);
– Organizacija in izvedba srečanj in drugih dogodkov NVO iz istega vsebinskega
področja z namenom mreženja in pridobivanja novih članov, partnerjev;
– Predstavitve in prenos dobrih praks
povezovanja, sodelovanja NVO iz istega
vsebinskega področja (predvsem iz drugih
držav EU);
– Krepitev sodelovanja z mrežami NVO iz
istega vsebinskega področja na EU ravni;
– Oblikovanje in uveljavljanje standardov
delovanja vsebinske mreže NVO (uvajanje
sistema kakovosti, strategije delovanja mreže in vključevanja v oblikovanje politik, standardi/pravila vključevanja v posvetovalna telesa Vlade RS, resornih ministrstev …) ipd.
b) Zagotavljanje strokovnih usposabljanj/izobraževanj za člane mreže ter druge
NVO iz istega vsebinskega področja:
– Priprava in izvedba strokovnih usposabljanj in izobraževanj za povečanje usposobljenosti NVO na posameznih vsebinskih
področjih s poudarkom na krepitvi veščin in
znanj za vključevanje v civilni dialog ter izvajanje javnih storitev oziroma pooblastil (npr.
zagovorništvo na določenem vsebinskem
področju, vodenje kampanj z določenega
vsebinskega področja, nove tehnike in veščine za vključevanje socialno izključenih na
trg dela – za mreže s področja sociale/usposabljanj in izobraževanj ipd.).
Izvedba splošnih usposabljanj kot na
primer – strateško upravljanje, priprava in
vodenje projektov, pravni vidiki delovanja
nevladnih organizacij ipd. ni upravičeno, saj
tovrstna usposabljanja Ministrstvo za javno
upravo sofinancira z javnimi razpisi za podporo horizontalnim mrežnim NVO in regionalnim NVO stičiščem.
c) Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam:
– Organizirana in sistematična priprava
ter oblikovanje predlogov in priporočil za
spremembo zakonodaje oziroma ukrepov
na nacionalni ali EU ravni (npr. usklajevanje
mnenj / predlogov NVO iz določenega vsebinskega področja, analitična dejavnost za
pripravo sprememb zakonodaje ipd.);
– Razvoj ter pilotna izvedba in promocija
novih/inovativnih mehanizmov krepitve civilnega dialoga na nacionalni ali EU ravni,
prenos in promocija dobrih praks (predvsem
iz tujine);
– Soustvarjanje pogojev za prenos nalog
in pooblastil v izvajanje NVO (prenos in uvajanje dobrih praks iz tujine – predvsem države članice EU, priprava in izvedba analiz ter
raziskav, razvoj modelov in standardov za
opravljanje javnih nalog/pooblastil, identifikacija in predstavitev uspešnih modelov zagotavljanja/izvajanja javnih storitev s strani
NVO in priprava predlogov ukrepov za prenos javnih nalog v izvajanje NVO ipd.).
d) Promocija vsebinskega področja, politik, programov ter skupnih aktivnosti mreže NVO z namenom ozaveščanja širše ter
posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem
področju ter vlogi in pomenu NVO:
– Načrtovanje in izvedba različnih promocijskih kampanj in drugih dogodkov z namenom ozaveščanja ter krepitve sodelovanja,
partnerstva posebnih javnosti/ciljnih skupin
(gospodarstva, javne uprave, medijev) z ne-

vladnimi organizacijami na določenem vsebinskem področju ipd.
Pod dejavnostjo promocije niso upravičene dejavnosti promocije sofinanciranega
projekta (npr. izvedba novinarskih konferenc
za promocijo projekta ipd.) temveč dejavnosti promocije vsebinskih vprašanj z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti
(medijev, javne uprave in gospodarstva).
Aktivnosti promocije projekta v skladu
z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 prijavitelj predvidi v okviru dejavnosti vodenja
projekta.
e) Usposabljanja in izobraževanja za
zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom povečanja usposobljenosti vsebinskih mrež NVO na posameznih vsebinskih
področjih s poudarkom na krepitvi veščin in
znanj za vključevanje v civilni dialog ter izvajanje javnih nalog oziroma pooblastil:
– Udeležba zaposlenih in prostovoljcev
vsebinskih mrež NVO na izobraževanjih in
usposabljanjih iz naslednjih področij:
– strokovna usposabljanja/izobraževanja povezana s prenosom javnih nalog
in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;
– strateško načrtovanje;
– vodenje in upravljanje NVO;
– projektni menedžment (priprava in
izvajanje projektov, priprava vlog na različne
nacionalne in EU razpise, poročanje o izvajanju projektov, evalvacija projektov);
– krepitev veščin za sodelovanje v civilnem dialogu (vodenje skupinskih procesov, mediacija, tehnike pogajanj, stakeholders management (upravljanje z deležniki
v posvetovalnih procesih ipd);
– analiza politik;
– delovanje državne uprave, evropskih
institucij;
– javno naročanje, javne finance,
upravni postopki;
– pridobivanje sredstev;
– komunikacija in sodelovanje z mediji;
– uporaba IKT tehnologij in orodij ipd.
Upravičenec mora z zaposlenim ali prostovoljcem, ki bo napoten na usposabljanje/izobraževanje skleniti poseben sporazum/pogodbo o izobraževanju in v njej
določiti obveznosti zaposlenega oziroma
prostovoljca do upravičenca, ki predvideva
tudi prenos pridobljenih znanj v okviru dejavnosti sofinanciranega projekta oziroma
na druge NVO iz istega vsebinskega področja. Do usposabljanj/izobraževanj so upravičeni le prostovoljci, ki sodelujejo (opravljajo
naloge) za prijavitelja.
Za napotitev prostovoljcev na usposabljanje/izobraževanje mora upravičenec izvesti notranji postopek izbora prostovoljcev.
Postopek izbora prostovoljcev mora biti javen in transparenten. Upravičenec bo ob
poročanju obvezan posredniškemu telesu
predložiti obrazložitev opravljenega postopka in izbire prostovoljca.
5. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji so:
– nevladne organizacije s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki povezujejo nevladne organizacije z določenega vsebinskega
področja delovanja, oziroma je njihovo delovanje omejeno na določeno ciljno skupino
(npr. otroci, starejši ipd.) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, katerih celotni prihodek za leto 2008 ne presega
835.000,00 €, razen za nevladne organizacije, ki so v letu 2008 vsaj 75,00% prihodkov
namenile za individualno pomoč posameznikom in/ali družinam (dokazilo: izkaz poslovnega izida za leto 2008, v primeru, da
je izpolnjen drugi del pogoja, upravičenci
priložijo tudi izpis konto kartice, iz katere je
razvidno izpolnjevanje pogoja);
– z ustanovnim in/ali drugim splošnim
dokumentom dokažejo, da delujejo na nacionalni tj. državni ravni ter na vsebinskem
področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis. Upravičena področja delovanja so
opredeljena v 2. poglavju predmetnega javnega razpisa (dokazilo: priložen ustanovni
in/ali drug ustrezni splošni dokument iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko
področje delovanja prijavitelja);
– izkažejo interes nevladnih organizacij za mrežno povezovanje v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: izjave nevladnih
organizacij tj. društev, zavodov, ustanov
o podpori prijavitelju, obrazec št. 7 razpisne
dokumentacije);
– za stroške, ki so predmet sofinanciranja, niso pridobili pomoči iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev
EU (dvojno financiranje).
Neupravičeni prijavitelji na javni razpis
so:
– prijavitelji, katerih celotni prihodek za
leto 2008 presega 835.000,00 €, razen za
prijavitelje, ki so v letu 2008 vsaj 75,00%
prihodkov namenili za individualno pomoč
posameznikom in/ali družinam;
– pravne osebe, ustanovljene kot javni
zavodi;
– pravne osebe, ustanovljene po zakonu
o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo
delovanje omejeno na geografsko območje
statistične regije, lokalne skupnosti ali več
lokalnih skupnosti (npr. regionalne in/ali lokalne zveze).
Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja
pogojev. V primeru, da pojasnila ne bodo
posredovana v roku in na način določen
v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih
prijaviteljev zavrnila.
6. Dodatni pogoji za upravičence vezani
na izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08);
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
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– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES);
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostop do dokumentacije o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa
ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št.
1828/2006 z dne 8. 12. 2006;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bi prišlo do bistvenih sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih
določil ali o dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali
EU, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor projektov se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga.
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za javni razpis:
Vir razpisanih sredstev (v EUR)
Namenska sredstva Evropskega socialnega sklada (85%) – PP 6857
Namenska sredstva slovenske udeležbe (15%) – PP 6996
Skupaj

2009
986.000,00

2010
1.099.050,00

Skupaj
2.085.050,00

174.000,00

193.950,00

367.950,00

1.160.000,00

1.293.000,00

2.453.000,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega
proračuna Republike Slovenije – Ministrstva
za javno upravo) pa 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe št.
1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnilno
financiranje. Pri tem financiranje upravičenih
stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj
(nakup IKT opreme) ne sme preseči 9%
upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem za leto 2009 praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2009, sredstva dodeljena za leto 2010 pa v letu 2010, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje
pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva upravičencem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se
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upravičenec ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
7.1 Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov je 80.000,00 €
(skupaj za leti 2009 in 2010).
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje je 160.000,00 € (skupaj za
leti 2009 in 2010).
Od tega: usposabljanje/izobraževanje
za zaposlene in prostovoljce prijavitelja do
36.000,00 € (skupaj za leti 2009 in 2010).
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
do sofinanciranja.
8. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2009 in 2010.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v letih 2009 in 2010 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od
datuma objave javnega razpisa do zaključka projekta oziroma najkasneje do 10. 10.
2010.
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo je 11. 10. 2010.
9. Delovni kapital za izvedbo projekta
Upravičenci bodo po podpisu pogodbe
prejeli delovni kapital v pogodbeno določenem obsegu sredstev slovenske udeležbe
(15% pogodbeno določene vrednosti upravičenih stroškov projekta) v skladu s 133.
členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna republike Slovenije. V primeru
uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2008 in 2009 (v nadaljevanju:
Zakon) pred podpisom pogodb o sofinanciranju z upravičenci, bo odstotek delovnega
kapitala – predplačila, usklajen z odstotkom
določenim v Zakonu (predvidoma 20% pogodbeno določene vrednosti upravičenih
stroškov).
Delovni kapital se lahko uporabi le za
plačilo upravičenih stroškov projekta. Podrobnejši način izplačevanja delovnega
kapitala in povračilo le-tega je opredeljen
v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter so bili
predvideni v pogodbi o sofinanciranju, in
sicer:
1. plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itd.);
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč);
– regres in povračilo stroškov dela za
čas dopusta samo za zaposlene, ki bodo
na projektu neprekinjeno zaposleni najmanj
šest mesecev in najmanj polovico (50%)
svojega delovnega časa.
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2. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah) na primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev;
– stroški priprave analiz, strokovnih podlag, svetovanja ipd.;
– stroški članarin v mednarodnih mrežah, če so vezane na projekt in nujne za
izvedbo projekta;
– stroški organizacije (npr. najem prostorov) srečanj, dogodkov;
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za NVO;
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti: stroški oblikovanja in priprave na
tisk, stroški produkcije, predvajanja oglasov,
obdelave in objav člankov v medijih, naznanil, oddaj oziroma zakupa medijskega
prostora, tiska in distribucije ipd.;
– izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– stroški nabave nalepk, izdelave promocijskih panojev, zastav(ic);
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup
in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje).
3. stroški izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in prostovoljce vsebinskih
NVO mrež na nacionalni ravni:
– plačilo izobraževanja/usposabljanja –
šolnine, kotizacije;
– dnevnice;
– potni stroški in stroški nastanitev.
4. informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) – največ do 9% vseh upravičenih
stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje):
– računalniška oprema, optični čitalci,
digitalna avdio-video oprema, ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta nujno potrebna za doseganje ciljev projekta, zato mora prijavitelj
nakup opreme natančno utemeljiti.
5. posredni stroški – namenjeni kritju
splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega
inventarja, najema poslovnih prostorov od
tretjih pravnih ali fizičnih oseb ipd. – pavšal
v višini 10% upravičenih neposrednih stroškov projekta.
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Upravičenec bo moral nastale stroške na
projektu, razen posrednih stroškov, dokazati
s predložitvijo originalnih računov, pogodb,
drugih računovodskih listin enake dokazne
vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter
dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN-2).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o na-
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stalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji, navodilih posredniškega telesa
za poročanje in dokazovanje stroškov, ki
so del razpisne dokumentacije ter Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju.
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne
predstavlja državne pomoči.
10.1 Neupravičeni stroški
Za predmetni javni razpis so neupravičeni naslednji stroški:
– davek na dodano vrednost;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa rabljene opreme;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presega
9% upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet Republike Slovenije;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije upravičenec
sam.
11. Prihodki projekta: upravičenec mora
spremljati ter posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju
projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo
za javno upravo za višino ustvarjenih prihodkov, znižalo višino upravičenih stroškov
tj. višino zahtevka za izplačilo.
12. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili
upravičeni prijavitelji. Skupaj lahko prijavitelj
doseže 90 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
12.1 Splošni merili:

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

Vpliv na trajnostni razvoj in
enake možnosti

Opis
Rezultati projekta bodo prispevali h krepitvi
in razvoju nevladnega sektorja v celoti, kar
pomeni, da rezultati projekta niso usmerjeni
v reševanje neposrednih potreb posamičnih
nevladnih organizacij. Projekt bo pozitivno
prispeval k doseganju ciljev prednostne
usmeritve. Projekt je skladen z namenom in cilji
javnega razpisa.
Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen vpliv
na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih
možnosti.

Ocena
DA
NE

DA

NE

12.2 Merila za ocenjevanje:
Merilo

Opis

Strateške usmeritve
razvoja prijavitelja
s poudarkom na razvoju
vsebinske mreže za
obdobje 2009 do 2013

Opredelitev vizije, dejavnosti in dolgoročnih
ciljev prijavitelja. Skladnost z analizo stanja na
vsebinskem področju na nacionalni ter EU ravni.
Razvoj novih rešitev, nadgradnje ali izboljšav
na področju delovanja in povezovanja NVO ter
krepitve civilnega dialoga na nacionalni ter EU
ravni. Opredelitev ključnih deležnikov in ciljnih
skupin, načrt komuniciranja.
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Merilo

Opis

Dispozicija projekta –
delovni načrt

Opredelitev dejavnosti, metod dela ter
rezultatov/učinkov projekta, načrt obveščanja
in informiranja javnosti o projektu. Načrt
usposabljanja/izobraževanja zaposlenih oziroma
prostovoljcev prijavitelja. Načrt spremljanja
rezultatov in učinkov projekta.
Finančni načrt, utemeljenost in racionalnost
porabe sredstev.

Finančni načrt in
stroškovna učinkovitost
projekta
Podpora NVO iz istega
vsebinskega področja in
pristojnega resorja
Reference prijavitelja
(pravne osebe) in vodje
projekta – v obdobju od
1. 1. 2003 do 31. 12.
2008

Število pridobljenih podpor NVO, pismo podpore
pristojnega resorja.

Reference prijavitelja s področja mreženja NVO
iz istega vsebinskega področja, priprave/izvajanja
usposabljanj za NVO iz istega vsebinskega
področja, krepitve civilnega dialoga ter reference
vodje projekta pri vodenju projektov in vsebinskem
poznavanju področja.
Delež prihodkov iz javnih Višina deleža iz javnih sredstev prijavitelja
sredstev v celotnih
v celotnih prihodkih prijavitelja za leto 2008.
prihodkih prijavitelja za
Prednost imajo prijavitelji, katerih delež javnih
leto 2008
prihodkov v celotnih prihodkih je nižji.
Vključenost prostovoljcev Prijavitelj v svoje dejavnosti vključuje prostovoljce.
v dejavnosti prijavitelja
Prostovoljci bodo aktivno vključeni v izvajanje
ter projekta
projekta.
Vključenost prijavitelja
Prijavitelj je vključen v eno ali več NVO mrež
v NVO mreže z istega
z istega vsebinskega področja na EU ravni.
vsebinskega področja na
EU ravni – stanje 31. 12.
2008
Skupaj
13. Ocenjevanje vlog in izbor
Ministrstvo za javno upravo bo izbralo
predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in skladno
s to objavo in razpisno dokumentacijo za
predmetni javni razpis.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo,
na podlagi poslovnika o delu strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik
Ministrstva za javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom
odločil predstojnik Ministrstva za javno upravo.
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje
razpisa.
Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 ter vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da
projekt ni skladen s cilji prednostne usmeritve ali izkazuje negativen vpliv na trajnostni
razvoj ali enake možnosti, bo projekt izločila
iz nadaljnjega ocenjevanja.
Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje
bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli mi-
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nimalni kakovostni kriterij – na osnovi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 60 točk.
Lista sofinanciranih projektov bo, kolikor
bo skupna vrednost predlaganih projektov,
ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij
presegla razpoložljiva sredstva, oblikovana
večstopenjsko, in sicer na naslednji način.
Projekti bodo na listo uvrščeni glede na
doseženo število točk, s čimer bo določen
vrstni red sofinanciranih vsebinskih področij. Na listo za sofinanciranje bodo uvrščeni
projekti, ki bodo v okviru posameznih vsebinskih področij dosegli najvišje število točk.
Postopek bo ponovljen do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno vsebinsko
področje ne bo predloženih vlog oziroma
predložene vloge ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo finančna
sredstva preusmerjena na druga vsebinska
področja.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste
sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki
ga opravi strokovna komisija.
V primeru, ko enako število točk doseže več prijaviteljev, ki delujejo kot društva,
ima prednost prijavitelj, ki ima status društva
v javnem interesu. V primeru, da noben izmed prijaviteljev, ki dosežejo enako število
točk in delujejo kot društva, nima statusa
društva v javnem interesu oziroma ima več
prijaviteljev, ki so dosegli enako število točk,
status društva v javnem interesu, se o uvrstitvi projektov na listo sofinanciranih projektov prav tako odloči z žrebom, ki ga opravi
strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih
dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma
obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan po
elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja naveden v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št. 1 razpisne dokumentacije).
V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija dejavnosti oziroma
načrtovane stroške, za katere se zahteva
dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene
ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane
dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja
ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta
dejavnosti ter finančnega načrta projekta.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu za katere meni, da so
ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju
predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v vlogi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.

Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
14. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 35 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 8. maja 2009.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 8. maja do 13. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge je potrebno predložiti v treh (3)
tiskanih izvodih: (1) izvirniku in dveh (2) kopijah, ki so označeni z besedo »Original«,
»Kopija 1«, »Kopija 2«. Prijavitelj mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali
DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni
potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! – Vloga javni razpis za sofinanciranje projektov
vsebinskih mrež NVO za leto 2009 in 2010«.
(Lahko uporabite obrazec za označbo vloge
iz razpisne dokumentacije.)
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno (1) vlogo za sofinanciranje.
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva
prispela.
Za prepozno se šteje vloga, ki Ministrstvu za javno upravo ni bila predložena do
navedenega roka in bo upravičencu vrnjena
neodprta.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh dokumentov, zahtevanih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 11. maja
2009 v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Odpiranje
vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
16. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga je popolna, če je prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
16.1 Popolnost vlog
Prijavitelj mora prijavi priložiti naslednje
obrazce:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 4: Strateške usmeritve razvoja prijavitelja za obdobje 2009–2013;
– Obrazec št. 5: Logični okvir;
– Obrazec št. 6: Dispozicija projekta –
delovni načrt projekta;
– Obrazec št. 7: Izjava nevladne organizacije o podpori prijavitelju kot nosilcu vsebinske mreže NVO;
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– Obrazec št. 8: Reference prijavitelja
in vodje projekta pri izvajanju primerljivih
projektov v obdobju 1. 1. 2003 do 31. 12.
2008;
– Obrazec št. 9: Delež prihodkov iz javnih sredstev v celotnih prihodkih prijavitelja
za leto 2008;
– Obrazec št. 10: Vključenost prostovoljcev v dejavnosti prijavitelja ter projekta;
– Obrazec št. 11: Vključenost prijavitelja
v mrežah NVO iz istega vsebinskega področja na EU ravni – stanje na dan 31. 12.
2008.
ter priloge:
– Priloga št. 1(1a in 1b): Finančni načrt
projekta;
– Priloga št. 2: Izkaz poslovnega izida,
izpis konto kartice v obdobju 1. 1. 2008 do
31. 12. 2008;
– Priloga št. 3: Fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga št. 4: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 5: Društva v javnem interesu
– priložijo prijavitelji, ki delujejo kot društva;
– Priloga št. 6: Izjava resorja o podpori
projektu ter nadaljnjem razvoju vsebinske
mreže – priložijo prijavitelji, ki so izjavo resorja pridobili;
– Priloga št. 7: CD-ROM ali DVD-ROM.
16.2 Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija
najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog
prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5 dni
dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti,
na elektronski naslov prijavitelja naveden
v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št.
1 razpisne dokumentacije).
Dovoljene bodo le dopolnitve naslednjih
obrazcev oziroma prilog:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Priloga št. 1(1a in 1b): Finančni načrt
projekta – samo v primeru formalne nepopolnosti (manjkajoči žig/podpis odgovorne
osebe);
– Priloga št. 2: Izkaz poslovnega izida,
izpis konto kartice v obdobju od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008;
– Priloga št. 3: Fotokopija ustanovnega
in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga št. 4: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 5: Društva v javnem interesu
– za prijavitelje, ki delujejo kot društva;
– Priloga št. 6: Izjava resorja o podpori
projektu ter nadaljnjem razvoju vsebinske
mreže – priložijo prijavitelji, ki so izjavo resorja pridobili;
– Priloga št. 7: CD-ROM ali DVD-ROM.
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev, ki zgoraj ni naveden,
strokovna komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge
zavrgla. Pri preverjanju formalne popolnosti
vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci (in ne obrazci shranjeni na elektronskem nosilcu CD-ROM ali DVD-ROM),
in sicer v izvodu vloge, ki bo označen kot
»original«.
17. Zavrnitev in zavržba vlog
17.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo predložene v 3 izvodih – original (1), kopija (2);
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– ki ne bodo poslane v roku in na način
predpisan v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge);
– ki bodo nepravilno izpolnjene in označene glede na določila razpisne dokumentacije.
17.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih upravičencev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano področje;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki ne bodo upoštevale omejitev glede
zaprošene višine sofinanciranja;
– ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že razdeljena med relativno boljše ocenjene vloge.
18. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje
o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih
dneh od dneva odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo ter portalu
www.euskladi.si. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno
objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov ter Navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
19. Pritožba
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev
ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo upravni
spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa na Upravno
sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
20. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) ali
jo naročijo na tel. 01/478-87-16, 01/478-83-25
vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na e-naslovu: polonca.sega@gov.si ali erika.lencicstojanovic@gov.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo pri ali Polonci Šega, tel.
01/478-87-16, ali Eriki Lenčič Stojanovič, tel.
01/478-83-25.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko do 4. maja 2009, posredujete po elektronski pošti na naslov NVO.MJU@gov.si.
Upravičencem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne
bodo posredovani. Odgovori na pogosto
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zastavljena vprašanja (FAQ – frequently
asked questions) v zvezi z razpisom bodo
objavljena na spletni strani: http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/.
Upravičencem bo v okviru tehnične pomoči zagotovljena tudi pomoč pri pripravi
projektnih predlogov. Informacijska točka
oziroma pisarna bo v času od objave razpisa do roka za oddajo prijav delovala vsak
delovni dan od 8. do 11. ure. Kontaktna
oseba v informacijski pisarni Mateja Šepec,
Regionalni center za okolje (Slovenska 5,
Ljubljana) tel. 01/452-70-65, bo nudila informacije o razpisu. Na navedenem naslovu se
bodo prijavitelji lahko naročili tudi na brezplačno individualno svetovanje. Individualno
svetovanje bo omogočeno samo upravičencem, ki bodo najkasneje do 4. maja 2009 na
elektronski naslov mateja.sepec@guest.arnes.si posredovali osnutek izpolnjene vloge.
Z interesenti bo po prejetju osnutka usklajen
termin individualnega svetovanja. Vrstni red
svetovanj bo določen glede na datum posredovanja osnutka izpolnjene vloge, prednost pri individualnih svetovanjih bodo imeli
prijavitelji, ki se bodo udeležili informativne
delavnice.
Informativna delavnica v zvezi s prijavo
na javni razpis bo potekala 9. aprila 2009 od
10. do 14. ure v avditoriju Centra Evropa,
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-27/2009-1
Ob-2835/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije (Uradni list RS-MP, št. 25/06),
Protokola drugega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Albanijo, podpisanega 3. aprila 2008 (korespondenčno), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Albanijo v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
albanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Albanija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki

– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Albanijo,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in albanski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Albaniji: Ministrstvo za šolstvo
in znanost, www.mash.gov.al/MOES.htm).
Kontaktna oseba na albanski strani je Shpresa Rama, e-mail: shrama@mash.gov.al.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije in Republike Albanije, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi
izbire skupnega odbora, na katero je agencija vezana.
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7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 40.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009 v Ljub
ljani.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Albaniji;
– stroške bivanja za albanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za albanske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije albanskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo
v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v vložišče agencije do 15. 6. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije do 15. 6. 2009, najkasneje do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-AL-04-A/2009) in
B (ARRS-MS-AL-04-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 15. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov: razpis-albanija10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov
iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 17. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni na spletni strani agencije
www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri
Panič, po tel. 01/400-59-76 vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-39/2009-2
Ob-2836/09
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ((Uradni list
RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1 in 112/07) in v zvezi
s Pravilnikom o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 23/9),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
o sofinanciranju nakupov raziskovalne
opreme (Paket 14)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme v letih 2009–2011 (Paket 14). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih nabavna vrednost enote z davkom na dodano vrednost presega
50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 15.000 EUR za
humanistiko in družboslovje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa je za
celotno razpisno obdobje v letih 2009–2011
20.000.000,00 EUR. Sredstva bodo letno
realizirana do višine razpoložljivih sredstev
v proračunu in finančnem načrtu ARRS.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo javne
raziskovalne organizacije (v nadaljevanju:
JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno
službo na področju raziskovalne dejavnosti
v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene
koncesije.
Prijavitelji se na razpis prijavijo takrat, ko
imajo že zagotovljeno sofinanciranje.
5. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
– reference raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, ki se ocenjujejo
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glede na čas financiranja raziskovalnega
programa,
– relevanca nakupa prijavljene raziskovalne opreme, ki se ocenjuje glede na delež
lastnih sredstev,
– višina nabavne vrednosti raziskovalne
opreme.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove
prioritete.
Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji za ocenjevanje in izbor predlogov za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme: višina sredstev
za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme znaša največ do 80% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
7. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena: sredstva
javnega razpisa morajo biti porabljena do
izteka razpisnega obdobja, to je do konca
leta 2011.
8. Oblika, rok in način oddaje prijave
(datum, naslov)
Prijavitelji morajo dostaviti prijave v pisni
in v elektronski obliki.
Pisna prijava mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec v dveh izvodih. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah,
z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme (Paket 14)«
ter z označbo prijavitelja. Vsaka prijava posebej mora biti oddana v svoji ovojnici. Prijava mora prispeti v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS v prvem roku
do vključno srede, 6. 5. 2009 do 12. ure in
v drugem roku do vključno torka, 15. 9. 2009
do 12. ure (poštni žig).
Prijave, oddane po elektronski pošti, ki
morajo biti popolnoma enake kot prijave v tiskani obliki, morajo biti dostavljene na elektronski naslov: raz-oprema@arrs.si, in sicer
vsaka prijava posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo prispeti na
navedeni elektronski naslov v prvem roku
do vključno srede, 6. 5. 2009 do 12. ure,
in v drugem roku do vključno torka, 15. 9.
2009 do 12. ure.
Drugi rok prijav bo izveden v primeru, če
razpoložljiva finančna sredstva v prvem roku
javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena.
Informacijo o izvedbi drugega roka prijav na
javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme bo agencija objavila na
svojih spletnih straneh v rubriki: http://www.
arrs.gov.si/sl/obvestila/.
V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in ki prispejo na agencijo v roku,
določenem s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Za pravočasne se štejejo tiste prijave,
ki v roku prispejo na naslov ARRS v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Za pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
v prvem roku do vključno 6. 5. 2009 do 12.
ure in v drugem roku do vključno 15. 9. 2009
do 12. ure.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v prvem roku najkasne-
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je do konca meseca junija 2009 in v drugem
roku najkasneje do 15. novembra 2009.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
odpiranje prijav bo na agenciji v sobi št.
303, in sicer v prvem roku dne 8. 5. 2009
ob 10. uri in v drugem roku dne 17. 9. 2009
ob 10. uri.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik razen petka med 9. in
15. uro in ob petkih med 9. in 14. uro v vložišču ARRS ali na spletni strani http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/
12. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri dr. Lidiji Tičar Padar osebno ali po tel. 01/400-59-59, e-mail: lidija.ticar@arrs.si.
Prijavni obrazci so na razpolago na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ pod rubriko »Razpisi« od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje.
13. Odločitev o izbiri: o izboru prijav na
javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 14) in o morebitni pritožbi s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-32/2009-1
Ob-2837/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Portugalske republike (Uradni list RS-MP, št. 7/03), Protokola tretjega zasedanja Skupnega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko, podpisanega 20. decembra 2007
v Lizboni, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
portugalskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Portugalska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Portugalsko republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
portugalski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Portugalskem:
Departamento das Relações Europeias,
Bilaterais e Multilaterais FCT – Fundação
para a Ciência e a Tecnologia Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,Av.
D. Carlos I, 126 – 7º, 1249-074 Lisboa Portugal). Kontaktna oseba na portugalski strani je Teresa Delicado Martins, e-pošta: Teresa.Delicado@fct.mctes.pt).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;

– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije in Portugalske republike, v nadaljnjem besedilu:
skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega odbora, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 84.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009 v Ljub
ljani.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski
republiki;
– stroške bivanja za portugalske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za portugalske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije portugalskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni
in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do
30. 6. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 6.
2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-PT-04-A/2009) in
B (ARRS-MS-PT-04-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 30. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
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na naslov razpis-portugalska10-11@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 3. 7.
2009 ob 11. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2726/09
Na podlagi projekta Garancijske sheme
Rudnika Zagorje v zapiranju, Regionalni
center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi;
Garancijska shema Rudnika Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z Novo Ljubljansko banko d.d. objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob
Savi z možnostjo zaposlitve brezposelnih,
prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini do 626.000 EUR.
– Doba vračanja kreditov je od 1 do 10
let v skladu z namenom kredita.
– Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita do 6 mesecev.
– Informacije o trenutni višini obrestnih
mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih
zaračunava banka in so dogovorjene s pogodbo med RCR in banko, so na razpolago
na sedežu RCR.
V primeru spremembe obrestnih mer
v teku samega razpisa bodo le-te objavljena na sedežu RCR.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.

– V primeru, da kreditojemalec zaposli za
nedoločen čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot brezposelna na Uradih za delo
Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško
pred zaposlitvijo neprekinjeno najmanj tri
mesece in to dokaže z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu prizna premija v višini
1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede
na število zaposlitev. Prosilec mora zaposliti
delavce v obdobju od izdaje sklepa o kreditu
oziroma garanciji do pogodbenega določenega roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg M1/M2
obrazca in potrdila o obdobju brezposelnosti
tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel
trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu
zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa
pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma
najmanj tolikšno, kot je bilo na dan podpisa
pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih
lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme
preseči 5% vrednosti kredita. Posamezna
premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih od 36.221 EUR,
ko je premija določena v višini 5% vrednosti
kredita. Metodologija dodeljevanja premij je
na vpogled na sedežu RCR.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne
bo omejen glede na sedež podjetja, v eni
izmed zgoraj naštetih občin ima lahko le
podružnico. Bistveno je, da se bodo nova
delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost oziroma
investicija, ki je predmet vloge, realizirala
v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno,Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
– Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije:
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge,
ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež
dejavnosti oziroma podružnico na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
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Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– boniteta preteklega poslovanja oziroma kreditna sposobnost,
– načelo donosnosti, likvidnosti projekta
in ocena možnosti realizacije projekta,
– predvideno odpiranje novih delovnih
mest (zaposlitev brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu RS za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje
z energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
– ki bodo predvidoma zaposlili več brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 83,46 EUR in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 0,2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti garancije oziroma
najmanj 5 EUR.
Banka zaračuna komitentom nadomestilo za obdelavo vloge in vodenje naložbe v višini 0,5% enkratno od zneska odobrenega
kredita v primeru kreditov z dobo odplačevanja do 5 let oziroma 0,7% v primeru kreditov
z dobo odplačevanja nad 5 do 10 let.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 15. 12. 2009.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
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10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05 in 03/566-05-06.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Ob-2727/09
Na podlagi pravil delovanja Garancijske
sheme za Zasavje, Regionalni center za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska
shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR)
v sodelovanju z bankama: Banka Koper d.d.
in NLB d.d. področje NLB Zasavje objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 4.600 EUR do največ
91.000 EUR.
– Obrestne mere:
Informacije o trenutni višini obrestnih mer
in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene
s pogodbo med RCR in posamezno banko,
so na razpolago na sedežu RCR.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
– Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko,
v skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
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– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s »Pravili delovanja GSZ« in
»Pravicami ter obveznostmi članov GSZ«
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine
36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi
preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do porabe sredstev
oziroma do 15. 12. 2009.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Št. 156/09
Ob-2729/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1:
Parc.št. 36/14, gozd v izmeri 842 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
35.879,31 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2:
Parc.št. 89/2, gozd v izmeri 1002 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
42.697,23 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Nepremičnina je obremenjena
s služnostno pravico napeljave vodovoda.
Zaporedna št. 3:
Parc.št. 2463, travnik v izmeri 2380 m2,
vpisana pri vl. št. 2488, k.o. Beltinci. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
71.400,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4:
Parc.št. 350/11, neplodno v izmeri
1048 m2, vpisana pri vl. št. 169, k.o. Stražišče. Zemljišče se po planu nahaja v območju za poselitev/ureditveno območje poselitvenega območja »Prevalje« – PZ Račel
– Log/območje »F«: sklop enostanovanjskih
stavb (CC.Si.11100) prostostoječih oziroma v nizu, izklicna cena zemljišča znaša
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44.016,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 5:
Parc.št. 563/2, neplodno v izmeri
3737 m2, vpisana pri vl. št. 122, k.o. Žerjav.
Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
22.422,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Kupec nosi strošek parcelacije
narejene v letu 2008 v višini 869,65 EUR.
V strošek parcelacije je vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 6:
Parc. št. 1108/4, travnik v izmeri 489 m2 in
parc. št. 1113/2, travnik v izmeri 480 m2, obe
vpisani pri vl. št. 680, k.o. Ribnica. Osnovna namenska raba navedenih zemljišč je
opredeljena kot stanovanjska namembnost,
izklicna cena zemljišč znaša 46.512,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnini se prodajata kot celota.
Zaporedna št. 7:
Parc. št. 1568/12, gozd v izmeri 720 m2,
vpisana pri vl. št. 829, k.o. Dol-Otlica. Zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Predmeja in je
opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 17.280,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 17. 4.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-04/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in
okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list
RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap.št. 6 in 7 pridobiti tudi soglasje
pristojne organizacijske enote Ministrstva za
obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini,
ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ku-

pec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap.št. 4,
občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora
bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere
ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se
mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin
ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh
sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo
sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 21. 4. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2730/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov na področju
delovanja knjigarn za leto 2009
(v nadaljevanju: projektni razpis 3,
oznaka JR3-KG-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
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1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje projektov nevladnih in zasebnih
kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, gospodarskih družb in javnih zavodov.
Razpis se nanaša na spodbujanje ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin
na področju delovanja knjigarn (v nadaljevanju: projekti).
2. Razpisno področje
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju
programov knjigarn, katerih dejavnost je
v javnem interesu na področju kulture in prispeva k trajnejšemu zadovoljevanju kulturnih
potreb s področij izvirnega in prevodnega
leposlovja in znanosti ter revij s področja
kulture, umetnosti in znanosti. Sofinanciranje
je namenjeno tudi izvajanju tistih dejavnosti
knjigarn, ki načrtno in sistematično prispevajo
k razvijanju bralne kulture in promociji branja.
Sofinanciranje programov knjigarn je omejeno na naslednji vsebinski področji:
1. promocija knjig, revij in avtorjev
s področij leposlovja in znanosti,
2. razvijanje bralne kulture.
3. Cilj razpisa
Cilj razpisa je promocija avtorjev in branja ter razvijanje projektov s področja bralne
kulture, s čimer se knjigarne v svojem okolju
oblikujejo v pomembna kulturna središča,
katerih dejavnost je v javnem interesu.
V evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti 2009 bo posebna pozornost namenjena spodbujanju ustvarjalnih in inovativnih
projektov na področju delovanja knjigarn, pri
tem pa zlasti spodbujanju delovanja knjigarn
s sedeži v Prekmurju, na Notranjskem in
v severni Primorski.
4. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so
društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki
delujejo na področjih knjige.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulture ali znanosti.
Upravičene osebe so vsi predlagatelji
projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne razpisne pogoje.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2009.
Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog. Projekt zajema celotno
dejavnost posamezne knjigarne.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec dejavnosti knjigarne.
Soorganizator je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Finančna soudeležba domače pravne
osebe ne sme vključevati tistih stroškov, ki
bodo v letu 2009 predvidoma in za isti namen financirani iz državnega proračuna, namenjenega kulturi in znanosti.
Upravičeni stroški:
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta delovanja knjigarne ne sme
presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR na knjigarno oziroma največ 10.000,00 EUR za posamezno
razpisno področje.
JAK kot upravičeni strošek na razpisanem področju delovanja knjigarn priznava
naslednji najnižji bruto avtorski honorar za
posamični nastop avtorja v okviru posameznega razpisnega področja: najmanj
150,00 EUR.
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Finančna uravnoteženost pomeni, da se
predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (upravičene
osebe).
5.1 Splošni pogoji
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje knjigotrške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu
(obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da JAK RS naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti
v zahtevanem roku);
– ki zagotavljajo dostopnost projektov
javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– ki predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje
možne višine in deleža zaprošenih sredstev ter upošteva najnižji znesek avtorskega honorarja, kot je opredeljeno v 4. točki
projektnega razpisa 3 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– da v primeru načrtovane soorganizacije ali soprodukcije posameznega projekta priložijo ustrezno zagotovilo odgovorne
osebe partnerja o njegovi finančni udeležbi
(priloga 1);
– ki prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– ki ne prijavljajo projektov oziroma vsebin, s katerimi kandidirajo ali so bili kot predlagatelji javnih kulturnih programov že izbrani na javnem pozivu in že imajo sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za
kulturo (kot npr. JP 22 PROG 2007–2009)
ali kakem drugem javnem razpisu ali pozivu
s področja tega razpisa, ki sta ga objavili Ministrstvo za kulturo RS ali Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS oziroma JAK ali Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (obvezno dokazilo:
originalna izjava o tem, da predlagatelj ne
sodeluje na razpisu z že izbranimi projekti).
5.2 Posebni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem programu
zastopanih vsaj 30 slovenskih založb;
– katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področij leposlovja in znanosti,
v kateri je vsaj 250 naslovov knjig, ki sta jih
sofinancirala Ministrstvo za kulturo in Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, oziroma za specializirane knjigarne s področja
znanosti najmanj 100 naslovov s področja
znanosti, ki sta jih sofinancirala Ministrstvo
za kulturo in Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS;
– katerih ponudba vključuje revije s področja leposlovja in znanosti, med katerimi
je najmanj 20 naslovov revij, ki sta jih sofinancirala Ministrstvo za kulturo in Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS;
– ki so leta 2008 v sodelovanju z najmanj
petimi založbami izvedle najmanj pet različnih prireditev s področja promocije izvirnih
slovenskih leposlovnih in znanstvenih del
ter njihovih avtorjev ali s področja razvijanja
bralne kulture, med katere ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in
kreativne delavnice, ki niso neposredno po-
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vezane s knjigo oziroma njenim avtorjem (v
primeru prijave novo odprte knjigarne tega
pogoja ni potrebno izpolnjevati);
– ki bodo leta 2009 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedle najmanj pet
različnih prireditev s področja promocije izvirnih slovenskih leposlovnih in znanstvenih
del ter njihovih avtorjev ali s področja razvijanja bralne kulture, med katere ne sodijo
novinarske konference ob izidu knjižnih del
in kreativne delavnice, ki niso neposredno
povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem;
– ki zaprošajo za sofinanciranje v višini
največ 70% predvidenih stroškov oziroma
največ 20.000,00 EUR na knjigarno oziroma največ 10.000,00 EUR za posamezno
razpisno področje.
5.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, ki jo izmed uslužbencev JAK imenuje
direktor. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Vloge s sklepom zavrže direktor.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izbiri projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne
sklene pogodbe.
6. Splošni razpisni kriteriji
Zap.
št.
1.

2.

Splošni razpisni kriteriji za delovanje knjigarn
Kakovost in uspešnost predlagatelja projekta:
– kakovost, raznovrstnost in aktualnost knjižne in revijalne
produkcije v javnem interesu, ki jo zagotavlja knjigarna
– kakovost in uspešnost izvedbe programa knjigarne v letu 2008
oziroma v primeru na novo odprte knjigarne predstavitev koncepta
nove knjigarne
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
Cilji projekta:
– izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno vpetost v lokalno okolje
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev,
udeležencev)
Vsebinska opredelitev projekta:
– izkazovanje ustvarjalnosti in inovativnosti programa v pristopu in
izvedbi
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta, stopnja celovitosti
projekta
– ocena kvalitete predlaganega programa knjigarne v javnem
interesu
– predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter
ostalih izvajalcev in podizvajalcev (delež slovenskih avtorjev)
Finančna opredelitev projekta:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, glede na obseg in vsebino realno
ovrednoten in uravnotežen projekt
Skupno število točk

Možno št.
točk
20
10
10
50

10

20
10

10
70

7. Prednostni razpisni kriteriji
Zap.
št.
1.
2.
3.

Prednostni razpisni kriteriji za delovanje knjigarn
zagotavljanje raznovrstne in zahtevnejše knjižne in revijalne
leposlovne in znanstvene produkcije v javnem interesu
izvajanje kvalitetnih, ustvarjalnih in inovativnih programov
literarnih prireditev ali bralne kulture za otroke in mladostnike ter
marginalizirane skupine
usmerjenost v sistematično razvijanje bralne kulture in didaktična
izvedba projekta, zlasti v sodelovanju s šolami, univerzami,
splošnimi knjižnicami in drugimi organizacijami s področja kulture
Skupno število točk

Možno št.
točk
10
10
10
30
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8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Splošni in prednostni razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki
so namenjena razpisu.
9. Predvidena vrednost: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis JR3-KG-2009, znaša
okvirno 200.000,00 EUR.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07).
11. Razpisni rok: razpis se prične 3. 4.
2009 in zaključi 24. 4. 2009.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1 in 2,
– prilogo 1 (samo v primeru soorganizacije oziroma soprodukcije).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij itd.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni JAK vsak delavnik, med 10. in 12.
uro.
13. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov (tj.
več knjigarn), mora vsak projekt (tj. prijavo za vsako posamično knjigarno) poslati
v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti
popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 24. 4.
2009 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 3
z oznako JR3–KG–2009. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
24. 4. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
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določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Pristojni uslužbenci za informacije
in pojasnila
Uslužbenec
Tjaša Urankar
Vlasta Vičič
Katja Stergar

Telefon
01/369-58-25
01/369-58-26
01/369-58-27

E-pošta
tjasa.urankar@jakrs.si
vlasta.vicic@jakrs.si
katja.stergar@jakrs.si

Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK, vsak delavnik med 10.
in 12. uro pri pristojnih uslužbencih.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
5. 5. 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-2732/09
Na podlagi 11. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2009
za pospeševanje razvoja kmetijstva
v Mestni občini Nova Gorica, Občini
Brda, Občini Kanal, Občini MirenKostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in
Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko
dejavnost.
Predmet tega razpisa ni dodeljevanje
posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti
(predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi
znanji ...).
II. Višina razpisanih sredstev: 150.000
EUR.
III. Upravičenci:
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– prijavitelj mora biti mikro kmetijsko
gospodarstvo, ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov. Za kmetijsko gospodarstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik;
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega
gospodarstva.Naložbe morajo izpolnjevati
vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali;
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– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih
gospodarstev;
– prijavitelj mora imeti sedež kmetije
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko
ali Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavitelj na
razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva,
na katerega se morajo glasiti tudi dokazila
o namenski porabi posojila;
– prijavitelj mora imeti najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi
(GERK). Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/08,
17/09) se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozdov.
Do dodelitve posojila na podlagi tega
razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva (kmetije):
1. ki se nahajajo izven območja občin
ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad);
2. ki so pri skladu že prejela sredstva
in katerih zapadle neplačane in nezapadle obveznosti iz prejetih posojil presegajo
67.200,00 EUR;
3. ki so v preteklosti že prejela sredstva
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti;
4. ki so v težavah;
5. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj
25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije;
6. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za
najmanj 25%.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
Kot upravičeni stroški se upoštevajo
stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki
se nanašajo na proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov in sicer:
– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in
drugi objekti za kmetijsko dejavnost…..),
– nakup kmetijske opreme.
Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev…….povezanih z naložbo se ne krijejo.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo le
tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa
javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek,
v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV.
V primeru, da je upravičenec zavezanec za
DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski
porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar
znaša praviloma največ 3 mesece od dneva
sklenitve posojilne pogodbe.
V. Intenzivnost pomoči:
Posojila sklada predstavljajo državno
pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri-
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državni pomoči za majhna in srednja velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št.70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3
z dne 16. 12. 2006).
Posojila javnega sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih
ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih
virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz
občinskih virov in virov sklada, pri čemer
višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov.
VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev; (kot
lastna sredstva se štejejo lastna sredstva
prijavitelja, ki ne predstavljajo izposojenih
finančnih virov);
2. višina odobrenega posojila: najmanj
4.200 EUR in največ 42.000 EUR. Vloge
prijaviteljev, s katerimi se zaproša za posojilo v višini, ki je nižja od 4.200 EUR, se
zavrnejo;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. doba vračanja posojila: – 5 let + 1 leto
moratorija na odplačilo glavnice;
5. odplačevanje posojila bo polletno;
6. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
7. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj
posojilo ustrezno zavaroval;
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.Vrednost zastavljene nepremičnine in
vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od
2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški
zavarovanja bremenijo prijavitelja.
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov.
VII. Obravnava vlog: Sklad bo obravnaval samo popolne in pravočasno prispele
vloge.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku petih dni od odpiranja vlog
pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Pozvani
prijavitelj mora vlogo dopolniti v roku osmih
dni od prejema obvestila. V kolikor v postavljenem roku vloge ne dopolni, se vloga
s sklepom zavrže. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 8. 5. 2009 prispela po pošti oziroma bo osebno oddana v vložišču Mestne občine nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba
št. 38/I. nadstr.). Vloge, ki bodo prispele po
tem datumu, se s sklepom zavržejo.Vloge,
ki ne bodo v skladu s pogoji in zahtevami iz
razpisa, se zavrnejo. Popolne in pravočasne vloge ter vloge, ki ustrezajo pogojem
in zahtevam iz razpisa, bodo obravnavane.
Pri odločanju o dodelitvi posojila ter višini
dodeljenega posojila posameznemu prijavitelju se upoštevajo merila, razpoložljiva
razpisna kvota in celovita presoja vsebinske
ustreznosti vloge, ki vključuje tudi oceno
realnih možnosti za finančno uspešnost ter
ekonomsko upravičenost naložbe.
VIII. Merila za ocenjevanje
Sklad bo pri ocenjevanju vlog upošteval
naslednje elemente: zaposlenost na kmetiji
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(delovna moč), način pridelave hrane (ekološka, integrirana pridelava hrane), delež
lastnih sredstev. Sredstva bodo razdeljena
med upravičence, ki bodo prejeli najvišje
število točk, upoštevaje posojilno sposobnost ter ustrezno zavarovanje posojila.
Št. točk
1.

2.
3.
4.

Zaposlenost na kmetiji (delovna moč)
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 15 let – 40 let
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 41 let- 65 let
Kmečka gospodinja
Stalno najeta delovna sila
Druga polnoletna oseba, ki živi na kmetiji
Kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo hrane
Kmetija se ukvarja z integrirano pridelavo hrane
Delež lastnih sredstev
30%
31% –50%
nad 50%
Skupaj število točk
Posojilna sposobnost
DA
NE
Zavarovanje posojila
DA
NE
IX. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo
prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do
št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
50.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu:www.nova-gorica.si),
2. prijavni obrazec za investicije nad
50.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu:www.nova-gorica.si), ki
mu morate priložiti poslovni načrt oziroma
investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. potrdilo Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje iz katerega je
razvidno,da je oseba na kmetijskem gospodarstvu pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti,
3. dokazilo o stalno najeti delovni sili
(pogodba oziroma drugo dokazilo),
4. dokazilo o ekološki oziroma integrirani pridelavi hrane (certifikat oziroma drugo
dokazilo za kakovost),
5. posestni list,
6. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
7. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu
oziroma izjavo, da le-teh niste prejeli,
8. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
9. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali predpogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter predračun investicije
oziroma predpogodba z izvajalcem gradbenih del.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
X. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do vključno 8. 5. 2009. Vloge, ki
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bodo prispele po 8. 5. 2009 se zavržejo.
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni do 8. 6. 2009. V primeru, da
razpisana sredstva niso v celoti porabljena,
se lahko prerazporedijo na druge razpise
sklada.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/335-01-73 in 05/335-01-50.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, z oznako »Razpis neposrednih posojil – kmetijstvo«.
Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
Ob-2757/09
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
razpis
za dobavo in montažo opreme
za kuhinje, kopalnice in skupne
prostore v stanovanjskih enotah
v novozgrajenih objektih naročnika
(52 kuhinj, 52 kopalnic in 3 skupne
prostore)
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386(1)300-88-11, faks: +386(1)431-83-32;
kontaktna oseba: Romana Celarec, elektronski naslov: romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je potrebno izvesti:
Sklop 1:
Trzin, Ljubljanska cesta, T3 L2. V objektu, ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati opremo za 14 kuhinj in 14 kopalnic
v namenskih stanovanjih in skupni prostor.
Objekt bo pripravljen za izvedbo montaže
predvidoma v drugi polovici maja 2009, ki
mora biti zaključena predvidoma do prve
polovice junija 2009.
Sklop 2:
Ormož, Ulica dr. Hrovata. V objektu, ki
se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati
opremo za 8 kuhinj in 8 kopalnic v namenskih stanovanjih in skupni prostor. Objekt bo
pripravljen za izvedbo montaže predvidoma
v začetku julija 2009, ki mora biti zaključena
predvidoma do konca julija 2009.
Sklop 3:
Kranj, Planina jug objekt O1. V objektu,
ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati
opremo za 30 kuhinj in 30 kopalnic v namenskih stanovanjih in v skupnem prostoru.
Objekt bo pripravljen za izvedbo montaže
predvidoma v začetku septembra 2009, ki
mora biti zaključena predvidoma konec septembra 2009.
3. Naslov, kjer je mogoče pridobiti dokumentacijo:
Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo:
– v tajništvu Nepremičninskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje) vsak delovni dan med 9. in 11. uro,
– na prošnjo, poslano na elektronski naslov: romana.celarec@ns-piz.si,
– na spletni strani naročnika: www.nspiz.si.
Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
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4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do torka 21. 4.
2009 do 12. ure.
5. Predložitev ponudbe in rok za oddajo
ponudb:
Petek, 24. 4. 2009 do 9. ure.
Ponudbe morajo biti predložene v pisni obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe
bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse
ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi
izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel
neresnične podatke. Ponudbe z oznako
»Ne odpiraj – ponudba – dobava in montaža opreme za kuhinje, kopalnice in skupne
prostore v stanovanjskih enotah v novozgrajenih objektih naročnika« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov naročnika: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, dva sklopa ali vse razpisane sklope.
6. Datum in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2009 ob 12. uri na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis
ponovi.
7. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
8. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
Pogoji bančne garancije so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na
podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni
od podpisanega primopredajnega zapisnika.
10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za posamezen sklop oziroma za
vse sklope skupaj.
11. Sklenitev pogodbe: naročnik bo sklenil pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o.
Ob-2770/09
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za programe
1. Strojništvo, za naslednja predmetna
področja:
– Strojni elementi.
– Računalniško modeliranje.
– Priprava in vodenje proizvodnje.
– Računalniško podprta proizvodnja.
– Vzdrževanje strojev in naprav.
– Vzdrževanje energetskih naprav.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) bo naziv predavatelj
višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj.
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
– Izobrazbe – (Pravilnik o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Strojništvo – Uradni list RS,
št. 90/08).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Št. 28
Ob-2758/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 4, Laško
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za:
gradnjo objekta Terme Laško – III. faza:
Kongres hotel
nujno potrebna instalacijska dela
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izvedba nujno potrebnih elektro in strojno
instalacijskih del na objektu Terme Laško –
III. faza: Kongres hotel.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci, št. projekta: 02-2008/A.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku,
3.2. ponudbeni predračun,
3.3. plačilni pogoji,
3.4. terminski plan izvedbe,
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni pričetek del: 20. 4. 2009.
5. Orientacijska vrednost investicije:
800.000,00 EUR + DDV.
6. Način obračuna:
Varianta 1: po dejanskih količinah ter
enotnih in fiksnih ponudbenih cenah.
Varianta 2: ključ v roke.
7. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij
v roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2: po ponudbi izvajalca.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo pri Irenci Ocvirk v Thermana d.d. Laško na tel.
03/423-23-00 po predhodni najavi vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane na priloženih originalnih potrjenih listih. Nepopolne in
nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe za katere se bo
v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg
zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo naslovu Thermana d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270
Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d. Laško
na tel. 03/423-23-00 in odkupom za vsa
razpisna dela po ceni 500,00 EUR + DDV
oziroma za posamezen sklop del znotraj
rekapitulacije po ceni 250,00 EUR + DDV.
Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite na transakcijski račun pri
Banki Celje št. 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – gradnja objekta Terme Laško – III.
faza: Kongres hotel – instalacije« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani
kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do petka, 17. 4.
2009, do 12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka
razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d.
Družba dobrega počutja
Ob-2694/09
Na podlagi 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05), 3.
in 14. člena Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 40/03),
v skladu z določili Statuta Radiotelevizije
Slovenije in v skladu s pogoji izvedenega
javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih
producentov AV RTV 001/2008 – dokumentarni film (objavljen v Uradnem listu RS, dne
30. 10. 2008, št. 103/08 izdajam:
sklep
RTV Slovenija (naročnik) je dne 30. 10.
2008 v Uradnem listu RS, št. 103/08 objavil
javni razpis št. AV-RTV 001/2008. Rok za
oddajo ponudb je bil 15. 1. 2008 do 12. ure.
Do določenega datuma in ure je na naslov
naročnika prispelo 16 ponudb.
Naročnik RTV Slovenija je pri javnem
razpisu z oznako AV RTV 001/2008 izbral
naslednja dva ponudnika:
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– VPK d.o.o. Kranjčeva ulica 22, 1000
Ljubljana za ponudbo z naslovom dela »Nočemo belega kruha«,
– Kino Svečina d.o.o. Slatinski dol 23,
Svečina, 2201 Zgornja Kungota za ponudbo
z naslovom dela »Ilirske province«.
Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena
pogodba.
RTV Slovenija
Št. 430-0007/2009
Ob-2668/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov spodbujanja kmetijstva in razvoja
podeželja v Občini Lendava za programsko
obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 81/07),
Statuta Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 26/99,
119/00, 69/02 in 69/06) in Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 14/09) objavlja Občina Lendava
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
iz Programa spodbujanja kmetijstva
in razvoja podeželja v Občini Lendava
za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev
iz Programa spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto
2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo Komisije (ES) št.
1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001.
II. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Občini Lendava, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– vinogradniška društva s sedežem na
območju Občine Lendava, strokovne službe, društva in druga združenja s področja
kmetijstva, ki imajo sedež v občini ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini,
združujejo pa tudi člane iz območja Občine
Lendava,
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnost tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani (pri programih izobraževanj
in usposabljanj kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu),
– pri projektih in projektnih predlogih pa
tudi gospodarske družbe in nosilci projekta,
ki imajo sedež na območju Občine Lendava.
Upravičenci za posamezni program so
določeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za
program, za katerega dajejo prijavo po tem
razpisu, niso dobili sredstev iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov, oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen
program že prejeli. Obrazec izjave je sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpisanih sredstev: sredstva
so zagotovljena v proračunu Občine Lendava za leto 2009 v višini 14.000,00 EUR.
IV. Ukrepi, ki se bodo sofinancirali iz programa
Sredstva se bodo dodeljevala za:
1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:
– sofinanciranje aktivnosti s področja
vinogradništva (prireditve, sejmi, razstave,
ipd.),

– ohranjanje vinogradniške tradicije in
kulture (projektni predlogi),
– programi izobraževanj in usposabljanj
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– projekti, projektni predlogi in promocija
s pozitivnimi vplivi na prestrukturiranje kmetijstva v občini,
– sofinanciranje delovanja društev in
združenj vezanih na kmetijstvo in njihovih
programov.
V. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
razpisne obrazce in priloge, ki so navedene
pri posameznem ukrepu – programu v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija
se po objavi javnega razpisa lahko pridobi
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Lendava ter na spletni strani Občine
Lendava http://www.lendava.si/, pod rubriko
Razpisi. Kriteriji in merila za dodelitev proračunskih sredstev so podrobneje določeni
v prilogi razpisne dokumentacije.
VI. Rok za prijavo na razpis: razpis je
odprt do 15. 5. 2009. Vse vloge, ki bodo
posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile.
VII. Mesto in način oddaje vlog: vloge
s predpisano dokumentacijo morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti,
s pripisom: »Javni razpis: Sofinanciranje
kmetijskih programov v letu 2009 – Ne odpiraj«. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bila odprta. Na hrbtni strani
mora biti kuverta opremljena z naslovom pošiljatelja. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali pa oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Lendava.
VIII. Obravnavanje vlog
Vloge bo odpirala Komisija za odpiranje in reševanje vlog Programa spodbujanja
kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2009, ki jo s sklepom imenuje
župan občine. Odpiranje prispelih vlog ne
bo javno. Popolne vloge bo komisija pregledala in jih na podlagi pogojev navedenih
v kriterijih in merilih za dodelitev sredstev
oziroma razpisni dokumentaciji ocenila ter
sprejela predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi
dodelitve sredstev. Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pri razdelitvi
razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 5 dni. Kolikor predlagatelj vloge ne bo dopolnil v roku 5 dni, se njegova
vloga zavrže, neustrezno dopolnjena vloga
pa se zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
vlog. Za vloge manjših vrednosti (do 125,00
EUR) prejmejo upravičenci le odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa spodbujanja
kmetijstva in razvoja podeželja v Občini
Lendava za leto 2009, z ostalimi uspelimi
prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe.
IX. Informacije: dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti
dobijo vsak dan od 8. do 12. ure pri Renati
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Torhač oziroma po tel. 02/57-72-540 in po
e-pošti: renata.torhac@lendava.si.
Občina Lendava
Ob-2697/09
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05 in 106/08) ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
(Uradni list RS, št. 11/09) Občina Črenšovci
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2009
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim
bivališčem v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost
v drugih društvih, zavodih in organizacijah,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 8.941,00 EUR.
4. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih
prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Črenšovci.
5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura
– razpis 2009«.
6. Rok za oddajo ponudb je 30. 4. 2009.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
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Ob-2698/09
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci ter Odloka o proračunu
Občine Črenšovci za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 11/09) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja turizma, druge ljubiteljske
dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2009
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine za leto 2009 se lahko
prijavijo društva, ki imajo sedež v Občini
Črenšovci, so registrirana po Zakonu o društvih, imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo kot jo določa Zakon
o društvih in opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine
Črenšovci za leto 2009 je za sofinanciranje
programov na področju turizma, promocije
občine in programov mladine predvideno
5.455,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete
vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci.
4. Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
in kriterijev za sofinanciranje programov na
področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine.
5. Rok za prijavo je 30. 4. 2009. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na
naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, s pripisom »sofinanciranje programov 2009«.
7. Nepravočasno oddane vloge ne bodo
obravnavane.
8. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo
župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 410-0020/2009-2
Ob-2713/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 132/04, 122/08) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2009
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje v letu
2009.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v likvidacijskem postopku.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2009 znaša 8.500 EUR.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 31. 10.
2009. Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju
predložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do 31. 10. 2009. Vse vloge, ki bodo
posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo
ukrepe, ki so se izvedli v času od 1. 10.
2008 do 31. 10. 2009.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2009« na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje za leto 2009.
Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po
sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0021/2009-2
Ob-2715/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 109/08) ter na podlagi sklepa
župana, št. 410-0021/2009-1 z dne 26. 3.
2009, objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov,
ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Kozje za leto 2009
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
programov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Kozje za leto 2009, kot so dejavnosti veteranskih organizacij, upokojencev,
invalidskih organizacij ipd..
2. Višina sredstev, ki je namenjena
za programe iz javnega razpisa, je 4.120
EUR.
3. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
4. Rok za prijavo na javni razpis je 15. 4.
2009, do 12. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Ostali
programi 2009« na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine in na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0016/2009-1

Ob-2717/09

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Uradni
list RS, št. 63/03, 41/04) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2009
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje, v letu 2009, se lahko prijavljajo kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu
2009.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2009, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa, je
14.015,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2009, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Kultura
2009« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 21. 4.
2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2009 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 410-0017/2009-1

Ob-2718/09

Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2009
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež
v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge
v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2009, so določeni v Pravilniku
o financiranju športa v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke III. 1–6 javnega razpisa
je 32.500,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2009, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Šport
2009« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 20. 4.
2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2009 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 410-0015/2009-1
Ob-2720/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 73/03, 122/08) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2009
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev
s strani občine.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2009, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz javnega razpisa, je 3.500,00
EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2009, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Turizem
2009«, na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 16. 4.
2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov turizma v Občini Kozje
za leto 2009 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 410-0019/2009-1
Ob-2722/09
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 35/07) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za mladinske programe in projekte
v Občini Kozje v letu 2009
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje
v letu 2009.
II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
mladinskih programov in projektov, ki so
v interesu občine in katerih delovanje ni
financirano iz drugih proračunskih postavk
in:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu
Občine Kozje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v letu 2009 znaša 1.500 EUR.
IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila:
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– število izvedenih projektov,
– jasno razvidni cilji in nameni mladinskih
programov in projektov,
– jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter družbeno
izločene invalidne mladine),
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali
projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela),
– dostopnost programa mladim iz cele
občine, povezovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami, ki opravljajo
dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno
obdobje,
– število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih,
– izvajanje programa na občinskem,
medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju,
– preventivna narava programa ali projekta,
– program ali projekt ima realno finančno
konstrukcijo,
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
16. 4. 2009, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v letu 2009«, na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
17. 4. 2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30 dni
od pravnomočnosti odločbe.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0018/2009-1
Ob-2724/09
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2009
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
v letu 2009 se lahko prijavljajo izvajalci
neprofitne in prostovoljne dejavnosti na
področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki delujejo na območju
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Občine Kozje oziroma za občane Občine
Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2009.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2009, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa je
5.700,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
16. 4. 2009 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Humanitar 2009« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
23. 4. 2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2009 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 671-0003/2009
Ob-2753/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08),
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 18/06) in drugega odstavka 126.
člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list
RS, št. 12/07), Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Šentrupert za leto 2009 za
naslednje vsebine:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– Športna rekreacija,
– Šport invalidov,
– Razvojne in strokovne naloge v športu:
strokovno izobraževanje.
3. Za izvajalce letnih programov lahko
oddajo vloge na javni razpis:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole.
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4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku,
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS,
– imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Šentrupert za občane
Občine Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije (v tem primeru se upošteva
sorazmerni delež števila članov iz Občine
Šentrupert),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa,
– prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov,
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje vsebin športna vzgoja
otrok, mladine in študentov bo upoštevano
vrednotenje glede na število skupin udeležencev; programu, ki izpolnjuje pogoje glede števila udeležencev, razpisane vsebine
in obsega ur, se npr. za 80-urni program dodeli 80 točk na skupino, število udeležencev
lahko odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja
je do 50% vrednosti posameznega prijavljenega programa, in sicer:
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa),
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca),
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca),
– drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta);
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj
v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne
dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena),
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa),
– Naučimo se plavati (za 15-urne plavalne tečaje v zadnji triadi 9-letke, izvajanje izven redne dejavnosti, sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena; za tečaj
plavanja v okviru šole v naravi za 5. razred,
se sofinancira uporaba bazena),
– drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader
in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt),
– Šolska športna tekmovanja (občinska:
sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe, regijska in državna tekmovanja: sofi-

nancirajo se stroški strokovnega kadra, prevoza in prehrane za tekmovalce),
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt);
Interesna športna vzgoja mladine
– za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in stroški uporabe objekta;
Interesna športna dejavnost študentov:
– za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in stroški uporabe objekta.
Za ocenjevanje vsebin športne rekreacije bo upoštevano naslednje vrednotenje:
sofinancira se program, ki pri točkovanju na
podlagi meril iz 40. člena pravilnika zbere
najmanj 50 točk, število udeležencev lahko
odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja je do
80% vrednosti posameznega prijavljenega
programa. Sofinancira se strošek uporabe
objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let, se
dodatno sofinancira strokovni kader.
Za ocenjevanje vsebin športa invalidov
se vrednoti program na podlagi meril iz 41.
člena pravilnika, sofinancira se do 50%
vrednosti 80-urnega programa na skupino,
v kateri je 10 invalidov.
Pri strokovnem izobraževanju se sofinancirajo stroški plačanih kotizacij, in sicer:
– do višine 100% za pridobitev naziva
usposobljenosti, pod pogojem, da gre za
potrjene programe, katerih nosilci oziroma
izvajalci so nacionalne panožne zveze, Fakulteta za šport ali Športna unija Slovenije;
– do višine 50% za programe izobraževanj in izpopolnjevanj.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2009 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa znaša:
– Športna vzgoja otrok,
mladine in študentov, v višini 2.700 EUR,
– Športna rekreacija,
v višini
2.500 EUR,
– Šport invalidov, v višini
300 EUR,
– Strokovno
izobraževanje, v višini
500 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj
po objavi tega razpisa, prevzame se jo lahko
osebno na sedežu naročnika ali na spletni
strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo
vlog, navedenega v razpisni dokumentaciji,
kontaktna oseba je Danica Grandovec.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika oziroma bodo najkasneje zadnji
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za ŠPORT 2009«
in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici,
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki prispe po
roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene
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in pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih
vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden
v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile
v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu.
Na podlagi vrednotenja, strokovna komisija
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu svetu, ki
o tem odloči s sklepom. Občinska uprava
je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska
uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati
vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj
v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba
med občino in izvajalcem letnega programa
športa, s katero se dogovorijo medsebojne
pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel.
07/34-34-600, 07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 19/09
Ob-2754/09
Mestna občina Maribor na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne
dediščine v Mestni občini Maribor (MUV, št.
26/2006) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 (MUV, št. 4/2008)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove fasad stavb
v starem mestnem jedru Maribora
1. Naziv in sedež dodeljevalca sredstev:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za obnovo fasad stavb v starem mestnem
jedru v mestu Maribor, obnovljenih v obdobju med 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009.
Dodelitev sredstev se izvede skladno
s pravili o dodelitvi državnih pomoči po pravilu »de minimis«.
Do pomoči »de minimis» niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in
ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
3. Namen javnega razpisa: sredstva, za
sofinanciranje obnove fasad stavb v starem
mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanju starega mestnega
jedra v smislu urejenosti zunanjega videza
mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne
dediščine.
4. Višina razpoložljivih sredstev in višina
sofinanciranja
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2009 v višini
99.000,00 EUR.
Mestna občina Maribor sofinancira v višini največ do 40% vrednosti stroškov obnove

fasade, vendar ne več kot 12.518,78 EUR
na posamezno stavbo. Upoštevajo se zneski brez DDV.
Kolikor bo seštevek vseh zneskov na
popolnih vlogah, ki bodo prispele na razpis,
višji kot pa zagotovljena sredstva v proračunu MOM za leto 2009, se bodo sredstva za
dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev izračunala po deležu (količniku) sofinanciranja z matematično formulo.
5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so lastniki stavb
v starem mestnem jedru.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti
prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora
zastopati upravnik ali druga fizična oziroma
pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
6. Upravičen strošek: strošek obnove
fasade.
7. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je stavba vpisana v register kulturne
dediščine,
– da je stavba z odlokom razglašena za
kulturni spomenik,
– da se stavba nahaja v starem mestnem
jedru, kar je določeno po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Mestne občine Maribor, cona A (meje ožjega območja mariborskega mestnega jedra),
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (lastništvo, lokacijsko dovoljenje,
gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, odvisno od prostorsko ureditvenih
pogojev),
– obnovitvena dela pri obnovi fasade morajo biti že opravljena in izkazana s stroški
obnovitve fasade (pogodba, računi, potrdilo
o plačilu),
– dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor (potrdilo o izvedenih
obnovitvenih delih pri obnovi fasade s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor v skladu s soglasjem),
– lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del.
8. Rok in način predložitve vlog: razpis je
odprt do 2. 11. 2009.
Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga, javni
razpis za sofinanciranje obnove fasad« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor
za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi
prostori, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(upoštevale se bodo oddane vloge v glavni
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba št. 15 do vključno 2. 11.
2009, do 12. ure oziroma vloge, poslane
po pošti s poštnim žigom do vključno 2. 11.
2009). Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov vlagatelja.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla po roku za oddajo vlog
najkasneje do 11. 11. 2009.
Prepozne vloge in nepravilno izpolnjene
in označene kuverte komisija ne bo odpirala
in bodo vrnjene vlagateljem brez možnosti
sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje vloga, če ne vsebuje vseh
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sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni, v roku 10 dni od dne odločitve
o dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija in informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1,
soba 233/II. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave – oddelek Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na tel. 02/220-14-06,
Darko Lorenčič ali na elektronskem naslovu darko.lorencic@maribor.si, s pripisom
»Razpis za obnovo fasad«.
Mestna občina Maribor
Ob-2767/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva
odraslih.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesije
4.1. 1,00 program zobozdravstva od
raslih v četrtni skupnosti Rožnik.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti
z drugim dokazilom ali lastno nadomestno
izjavo.
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6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdra-
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vstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ 10
točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne
kategorije za razpisano koncesijo še vedno
več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddana
po pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 4. 5. 2009 do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog
12.1. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 4.
točki besedila javnega razpisa) bo dne 7. 5.
2009 ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje
in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in

– v Glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do 17.
ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-42/2009-2-301
Ob-2769/09
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane na podlagi Odloka o proračunu Občine
Poljčane za leto 2009 (Uradni list RS, št.
12/09) in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane (Uradni
list RS, 100/07) objavlja
razpis
sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja na območju
Občine Poljčane za leto 2009
I. Predmet razpisa: Občina Poljčane (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja za leto 2009 z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2009 v višini
18.500,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006, Uredbo Komisije (ES)
št. 70/2001 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Ukrepi – pogoji in merila za dodelitev
sredstev:
1. ukrep:
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Upravičenci:
Fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
– razpisna vsota: 10.000,00 EUR;
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo in nakup rabljenih traktorjev do
starosti 10 let, ki so registrirani;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov in drugih
gospodarskih poslopij (projektna dokumentacija, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov. Gnojne jame in gnojišča za namen
izpolnjevanja standarda nitratna direktiva se
ne sofinancira;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo in rabljenih traktorjev
do starosti 10 let, ki so registrirani;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– stroški ureditve trajnega nasada (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
vendar največ do 1.500,00€ na kmetijsko
gospodarstvo.
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10%. Mladi kmetje morajo upoštevati določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1698/2005.
Kolikor sredstva za investicijska posojila
s subvencionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti na območju Občine Poljčane
za leto 2009 ne bodo porabljena v celote,
se ostanek sredstev prerazporedi k pomoči
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov – razpisna vsota: 2.000,00
EUR;
– manjše agromelioracijska dela: do
40% vrednosti investicije oziroma do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki vendar
ne več kot 500,00 EUR/ha (planiranje, priprava zemljišča in zatravitev) za največ 2
ha po kmetiji,
– za pravo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi: do 40% vrednosti investicije
oziroma do 50% na območjih z omejenimi
dejavniki vendar ne več kot 150,00 EUR/ha.
Pašniki morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi za posamezno živalsko vrsto.
Pri tem je najmanjša upravičena površina za
ureditev pašnika 1 ha in največja 5 ha,
– ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih): do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki vendar ne več kot 400,00
EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
Potrebna dokumentacija:
– Vloga; Obrazec 1,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2008 oziroma 2009, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje v kolikor je to potrebno,
– fotokopija TTR vlagatelja.

2. ukrep:
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij za
bolezni živali
Predmet pomoči:
1. Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali v tekočem letu – razpisna
vsota: 500,00 EUR
Namen ukrepa je zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
živali za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
imajo sedež v Občini Poljčane in sklenejo
zavarovanje za živali za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– razliko med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanja živali zaradi
bolezni.
Upravičencem bodo sredstva nakazana
v 15. dneh od pravnomočnosti odločbe.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga: Obrazec 2,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2008 oziroma 2009, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– fotokopija veljavne zavarovalne police,
– fotokopija TTR vlagatelja.
3. ukrep:
Zagotavljanje tehnične podpore
Izobraževanje – razpisna vsota 2.000,00
EUR.
Namen ukrepa je izboljšati učinkovitost in
strokovnost v kmetijstvu ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacije in spletne strani;
Upravičenci:
1. registrirani izvajalci.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela in dokazila, zahtevana
z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem
območju na podlagi opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
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za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorarji izvajalcev,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe:
– stroški storitev.
3. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani).
4. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški najemnih razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade na tekmovanjih in
ocenjevanjih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Potrebna dokumentacija:
– vloga: Obrazec 3,
– finančno ovrednoten program.
4. ukrep:
Pomoči deminimis
Predmet pomoči:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost
– razpisna vsota: 4.000,00 EUR.
Ukrep je usmerjen v ohranjanje delovnih
mest na podeželju in ustvarjanje novih ter izboljšanje dohodkovnega položaja in trženja
na kmetijskih gospodarstvih.
Podpora naložbam v nove dopolnilne dejavnosti in posodobitve že obstoječih dopolnilnih dejavnosti.
Cilj ukrepa je več kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov,
(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih
olj in maščob, pripravljenih krmil za živali,
drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov),
2. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
3. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
4. turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike),
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5. dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic, vezenje,..),
6. pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
8. izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
9. zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci
Kmetijsko gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež
v občini Poljčane in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov, vendar
največ do 1.500,00€ na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci morajo po končani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga; Obrazec 4
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2008 oziroma 2009, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje v kolikor je to potrebno.
III. Splošni pogoji
1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu navedeni upravičenci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo,
– podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– niso podjetje v težavah.
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2. Upravičenec lahko pridobi nepovratna
sredstva največ za dva ukrepa. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za posamezni ukrep
znaša 20 EUR.
3. Investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev, najkasneje pa do 1. 12.
2009.
4. Sredstva pridobljena po tem razpisu
se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis. Občina Poljčane
bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu
z veljavno zakonodajo.
5. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in
vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so
na voljo na internetnem naslovu http://www.
poljcane.si, v sprejemni pisarni Občine Poljčane in na sedežu Kmetijske svetovalne
službe v Slovenski Bistrici.
6. Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319
Poljčane označeno z oznako: »Ne odpiraj
– Javni razpis Kmetijstvo 2009« do objave
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma
porabe sredstev na posamezni postavki.
Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma porabi sredstev bo objavljeno na enak
način, kot je bil objavljen javni razpis.
7. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Poljčane. Upravičene vloge bodo obravnavane po datumu in
uri prispetja na Občino Poljčane in sicer po
zaporedju prispetja vlog. Komisija bo vloge obravnavala enkrat mesečno oziroma
ko prispe pet vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi v skladu
z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
8. Z upravičenci bo Občina Poljčane
sklenila pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora biti dostavljen na Občino
Poljčane, najkasneje do 1. 12. 2009.
10. Dodatne informacije dobite na Občini
Poljčane, Klavdija Majer, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane ali po tel. 80-29-224 ter na
Kmetijski svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 93, tel. 805-58-80,
805-58-82. Vprašanja se lahko posredujejo
tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.
Občina Poljčane
Št. 014-0002/2009-1
Ob-2817/09
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Miran Gorinšek, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
53/95), 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 12/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe opravljanja
pokopaliških in pogrebnih storitev
v Občini Slovenske Konjice
1. Koncedent: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne služ-

be za opravljanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti.
3. Pokopališke dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in obsegajo zlasti naslednje:
– zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo pogrebnikom, angažiranje pevcev, govornika, trobentača, postavitev ozvočenja,
priprava cvetja v košaro, zagotovitev pogrebnega moštva vključno z zastavonošo,
uskladitev in vodenje protokola),
– izkop in zasip jame oziroma ureditev
prostora za žarni pokop,
– zaščita grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih svečanosti,
– osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s silikonom,
prekritje z zemljo in s ploščo spomenika,
odstranitev cvetja in čiščenje plošče; za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja
na gomilo oziroma na stojalo, odstranitev
cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile,
odstranitev presežka zemlje),
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in zajema:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– prevoz, čuvanje in oskrbo pokojnika,
– urejanje dokumentacije,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena
z upravljavcem pokopališča.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Koncesionar je za koriščenje koncesije za opravljanje dejavnosti občini dolžan plačati 3%
od plačane vrednosti opravljenih storitev.
Plačilo se opravi dvakrat na leto, prvič najkasneje do 30. 6. in drugič najkasneje do
31. 12. Koncesionar je dolžan ob vsakem
plačilu podati občini poročilo o opravljenih
storitvah.
6. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije, in ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– predloži dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje
za izvajanje dejavnosti,
– poda izjavo, da bo zagotavljal zadostno
število delavcev, usposobljenih za izvajanje
prevzetih del,
– poda izjavo, da razpolaga z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na
področju javne službe,
– se obveže skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini
z nerednim in nevestnim opravljanjem javne
službe,
– se obveže skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali
v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam,
– poda izjavo, da ima poravnane davke
in prispevke,
– poda izjavo, da ima poravnane vse obveznosti do Občine Slovenske Konjice,
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– poda izjavo, da bo izvajanje dejavnosti,
ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami Zakona o pokopališki dejavnosti ter
o urejanju pokopališč in drugih podzakonskih predpisih,
– poda izjavo, da proti njemu ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– predloži program izvajanja dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, priloži akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen dokument,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o referenci,
– izjavo o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije in parafirano pogodbo,
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– reference ponudnika:
brez referenc: 0 točk,
z referencami: 20 točk,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti: do 60 točk,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev do 20 točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več
ponudnikov doseže enako število točk, bo
izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk
pri merilu kvaliteta in realnost predloženega
programa izvajanja dejavnosti.
9. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo. O izbiri koncesionarja
gospodarske javne službe odloči občinska
uprava z odločbo. O morebitnih pritožbah
zoper odločbo, odloča župan. Pritožba na
odločbo o podelitvi koncesije ne zadrži izvajanja s to odločbo podeljene koncesije.
Medsebojna razmerja med občino in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna
razmerja, skladno z zakonom. Koncesijsko
pogodbo v imenu občine sklene župan.
10. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije sta Smiljana Sirc
Vipotnik in Tina Kaukler (tel. 03/757-33-50),
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
11. Rok za predložitev ponudbe: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija za opravljanje pokopaliških in
pogrebnih storitev«, na hrbtni strani mora
biti naveden pošiljatelj. Ponudbe morajo na
sedež Občine Slovenske Konjice prispeti
najkasneje 17. 4. 2009 do 10. ure.
12. Omejitve razpisovalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Komisija, pristojna
za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da
ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis pono-

vi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za
določen ali nedoločen čas.
13. Razpisna dokumentacija: ponudniki
jo lahko dvignejo na sedežu Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice. Pri odpiranju ponudb
smejo biti navzoči predstavniki ponudnikov,
ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave.
16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Slovenske Konjice
Št. 137/2009
Ob-2839/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Čeče in sicer del stavbe z naslovom
Čeče 4, Čeče, s pripadajočim zemljiščem.
Stavba stoji na parc. št. 273.S k.o. Čeče,
pripadajoče zemljišče pa ima parc. št. 56/2
k.o. Čeče, oboje je vpisano v vl. št. 68 k.o.
Čeče. Skupna površina dela stavbe, ki je
predmet prodaje znaša 78,51 m2, površina
zemljišča pa 497 m2.
Skupna izklicna cena za del stavbe
s pripadajočim zemljiščem znaša 25.300,00
EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti
poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 3. 4.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8.
ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30,
ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni
47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 14. 4. 2009 do 14. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup dela
nepremičnine Čeče 4.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
14. 4. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni ra-
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čun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
dela nepremičnine Čeče 4.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 15. 4. 2009 ob 8. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo, tel.
03/562-79-12 ali 03/562-79-81.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Ob-2768/09
Linea, d.o.o., Prešernova 8, 3320 Velenje, po pooblastilu lastnika nepremičnin
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta
31, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe je:
A) Stanovanjska stavba v Kasazah
Stanovanjska stavba Kasaze 53, Petrovče. Objekt stoji na parceli št. 146.S, k.o. Kasaze, v izmeri 678,00 m2. Lastninska pravica
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada je vpisana v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Žalcu v vložek št. 5056.
Kupec z nakupom prevzame tudi obveznosti
rednih vzdrževalnih del na zunanjih delih
zgradbe iz Odločbe Komunalne inšpekcije
pri Občini Žalec št. 352-02-0115/2008 z dne
21. 11. 2008.
Stanovanjska stavba je prosta bremen
in prazna oseb.
Izklicna cena znaša 72.000,00 EUR.
B) Stanovanje v Celju
Stanovanje, ki leži v prvi etaži stanovanjske stavbe na naslovu Ribarjeva ulica 3a,
Celje, v izmeri 57,16 m2. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Stanovanje kot
etažna lastnina še ni vpisano v zemljiško
knjigo.
Izklicna cena znaša 12.500,00 EUR.
Obe nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada.
Ogled nepremičnin bo možen:
– za nepremičnine pod točko A) na kraju
samem dne 15. 4. 2009 ob 11. uri,
– za nepremičnino pod točko B) na kraju
samem dne 15. 4. 2009 ob 13. uri.
II. Način poteka javne dražbe:
Javna dražba bo:
– za nepremičnino pod točko A) dne
21. 4. 2009 ob. 10. uri,
– za nepremičnino pod točko B) dne
21. 4. 2009 ob 11. uri.
Javna dražba za obe nepremičnini bo
potekala v sejni sobi družbe Linea, d.o.o.
na naslovu Prešernova cesta 8 v Velenju
(II. nadstropje).
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonskimi predpisi. Izvedbo javne
dražbe bo nadzorovala pristojna komisija.
Zoper postopek javne dražbe in odločitve
komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno« in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
500,00 EUR.
III. Predkupni upravičenec:
Na nepremičnini pod točko B) obstaja
predkupna pravica po SPZ (Uradni list RS,
št. 87/02).

IV. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, za nepremičnino pod točko A) ob 9.30, in za nepremičnino
pod točko B) ob 10.30 osebno oglasiti na
kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Linea, d. o. o., številka:
02426 0010839993 pri NLB,d.d., sklic:
00 8888-2009, z dodano točko A) ali B)
nepremičnine, za katero plačujete kavcijo.
Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 (dva)
dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo
vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti
v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo
kavcije.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije,
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
V. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Najugodnejši ponudnik bo izbran na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno in je med njimi predkupni upravičenec
iz 124. člena Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02), je nepremičnina
prodana predkupnemu upravičencu. Ta lahko skladno z s tretjim odstavkom 66. člena
Stvarnopravnega zakonika uveljavi predkupno pravico vedno v primeru najvišje ponujene cene.
4. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi

ni predkupnega upravičenca, stanovanje ni
prodano, če eden ne zviša svoje ponudbe.
5. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno stanovanja, po zgoraj navedenih pogojih.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drug način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme fotokopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh od poziva prodajalca, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se
šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma
od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži
vplačano kavcijo kot skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2%, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso
zajeti v kupnini in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopka:
Linea, d. o. o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano
kavcijo. Prav tako lahko Linea, d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim
skladom, začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega
posla – podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu pooblaščenca Linea, d.o.o., Prešernova 8, 3320
Velenje ali po tel. 03/586-94-35, in sicer
vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
Linea, d.o.o.
Št. 47800-23/2009
Ob-2820/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor v kleti objekta na
Frankolovski ulici 13, v izmeri 25,08 m2,
številka stavbe: 1895, identifikacijska številka poslovnega prostora 321.E, parcelna
številka 1643/1, št. ZK podvložka 2284/84,
k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni
zaseden.
Izklicna cena: 17.300 €.
2.2. poslovni prostor – lokal v kleti objekta na Frankolovski ulici 17, v izmeri 53,51
m2, številka stavbe: 1895, identifikacijska
številka poslovnega prostora 121.E, parcelna številka 1642/1, št. ZK podvložka
2606/43, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 36.900 €.
2.3. stavba na Gorkega ulici 23 s pripadajočim dvoriščem, stavbišče pod stavbo
v izmeri 76,00 m2, dvorišče v izmeri 120,00
m2, številka stavbe: 711, parcelna številka
848/1 št. ZK vložka 1208, k.o. Tabor.
Izklicna cena: 20.350 €.
2.4. stavba na Ključavničarski ulici BŠ,
in sicer: stavba v izmeri 125,00 m2 številka stavbe 2121, dvorišče v izmeri 17,00
m2, oboje parcelna številka 1949/1, št. ZK
vložka 431, k.o. Maribor-Grad. Stavba ni
zasedena.
Izklicna cena: 131.000 €.
2.5. poslovni prostor št. A1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
32,67 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 28.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/1, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 41.360 €.
2.6. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka
stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29.E, parcelna številka
1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vknjižba
etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden.
Izklicna cena: 44.220 €.
2.7. poslovni prostor št. A3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 52.470 €.
2.8. poslovni prostor št. E1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 102.740 €.
2.9. poslovni prostor št. E2, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka

1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 61.820 €.
2.10. poslovni prostor št. E3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 60.280 €.
2.11. poslovni prostor – lokal št. 2 in 2a
v kleti objekta na Sokolski ulici 44 v izmeri
28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska številka 27.E, parcelna številka 849/1,
št. ZK vložka 190/2, k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden.
Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 19.400 €.
2.12. stavba na Sokolski ulici 19, v izmeri 266,00 m2, številka stavbe: 573, parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135,
k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je
preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa
ni urejena).
Izklicna cena: 113.200 €.
2.13. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri
78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 56.700 €.
2.14. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostor v izmeri
64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 46.600 €.
2.15. garaža na Verstovškovi ulici 4
v izmeri 90,89 m2, identifikacijska številka
45.E, št. ZK podvložka 2414/41, k.o. Tabor.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Garaža je zasedena z več najemniki.
Izklicna cena: 29.715 €.
2.16. garaža na Krekovi ulici 4, v izmeri 11,63 m2, parcelna številka 905, št. ZK
vložka 27, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 3.850 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo
naveden v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogod-
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ba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (sejna soba – soba
generala Maistra, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, dne 22. 4. 2009 ob 9. uri).
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 17. 4. 2009
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer za nepremičnine pod
zap. št. od 2.1. do vključno 2.4. ter za nepremičnine pod zap. št. od 2.11. do vključno
2.16. na transakcijski račun Mestne občine
Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad
Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Za nepremičnine pod zap. št. od 2.5.
do vključno 2.10. pa na transakcijski račun
Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.:
01270-6450823734-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
se nahaja nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe,
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.

Stran

764 /

Št.

25 / 3. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:

14. 4. 2009

Lokacija
Ključavničarska BŠ
Krekova 4
Koroška cesta 53–55

Ura
9.00–9.30
10.00–10.30
11.00–12.00

Gorkega 23
Frankolovska 13
Frankolovska 17
Sokolska 44
Sokolska 19
Staneta Severja 7
Staneta Severja 7a
Verstovškova 4

9.00–9.30
9.45–10.00
10.00–10.45
10.30–11.00
11.00–11.30
12.00–12.15
12.15–12.30
13.00–13.30

15. 4. 2009

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 25/2009
Ob-2665/09
Svet zavoda Osnovne šole Hruševec
Šentjur, Gajstova pot 2 a, 3230 Šentjur, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 in 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 (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
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) in kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami, pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Hruševec Šentjur, Gajstova pot 2
a, 3230 Šentjur, z oznako »prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonskem roku.
Svet zavoda OŠ Hruševec Šentjur
Ob-2666/09
Svet zavoda Osnovne šole Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja in na podlagi sklepa seje
Sveta šole 24. 3. 2009, razpisuje prosto
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 (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5
let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, program vodenja zavoda, 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 nedotakljivosti) pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta
1, 3205 Vitanje z oznako »Prijava za razpis
ravnateja/-ico – Ne odpiraj.«

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Vitanje
Št. 75/09
Ob-2689/09
Svet Javnega zavoda mladinski center
Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, na podlagi sklepa 4. seje Sveta z dne
25. 3. 2009, v skladu z določili 22. člena
Statuta Javnega zavoda mladinski center
Nova Gorica, 32. členom Zakona o zavodih
(Ur. l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) razpisuje
delovno mesto za
direktorja (m/ž)
Mladinskega centra Nova Gorica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati in kandidatke izpolnjevati še naslednje:
– najmanj visoka izobrazba, prednostno
družboslovne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– strokovno poznavanje področja dela
zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi
na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za obdobje štirih let.
Kandidati bodo pisno obvestili o izbiri prejeli
v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati priporočeno poslati, v roku petih dneh od objave razpisa
s pripisom Za razpis direktorja, Ne odpiraj
na naslov: Mladinski center Nova Gorica,
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.
Svet Javnega zavoda mladinski center
Nova Gorica
Ob-2693/09
Svet Centra za socialno delo Tolmin,
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, na podlagi sklepa z dne 24. 3. 2009 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Tolmin.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje pogoje po 56., 57. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – /ZSV-UPB2/, (št. 23/07 – popr., št.
41/07 popr.)).
Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo
kandidati izdelati program dela za mandatno
obdobje in priložiti reference o dosedanjem
delu.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo
na naslov: Center za socialno delo Tolmin,
Cankarjeva ulica 6, 5220 Tolmin – z oznako
na ovojnici »Razpis za direktorja« v roku 10
dni od dneva objave tega razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Tolmin

Št. 16/2009
Ob-2695/09
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na podlagi 18. člena Statuta LPC Kozjansko razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na področju lokalnega in regionalnega
razvoja, razvoja podjetništva in človeških
virov,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne
delovne izkušnje,
3. program dela in razvoja RA Kozjansko
za mandatno obdobje,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih
evidenc.
Delovno mesto direktorja se razpisuje
za štiriletni mandat. Kandidati naj ponudbe
z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo
na naslov: RA Kozjansko, Mestni trg 2, 3230
Šentjur, z oznako »Za razpis direktorja«.
Rok za prijavo je 14. april 2009. Prijavljeni
kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda
Razvojne agencije Kozjansko
Ob-2696/09
Svet Varstveno delovnega centra Postojna, Vilharjeva 14, 6230 Postojna, na podlagi
56. člena Zakona o socialnem varstvu, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem
varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z osebami s posebnimi potrebami,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, če kandidat nima
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opravljenega programa, ga mora opraviti
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja,
– predložen program dela zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom v kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis«
sprejema tajništvo zavoda 8 dni po objavi
razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Izbrani kandidat bo imenovan skladno
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odločba
US RS, 54/92, 41/99, 26/01, 2/04, 26/04,
105/06, 3/07) in za dobo petih let.
Svet Varstveno delovnega centra
Postojna
Ob-2699/09
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2,
3230 Šentjur, na podlagi 48. in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
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 (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
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) in kratek življenjepis z dosedanjimi
delovnimi izkušnjami, pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev
Ipavcev 2, 3230 Šentjur, z oznako »Prijava
za razpis za ravnatelja/co«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda
OŠ Franja Malgaja Šentjur
Št. 61/2009
Ob-2705/09
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri
Jelšah, Rogaška cesta 38, Šmarje pri Jelšah, na podlagi sklepa 6. seje Sveta Centra
za socialno delo Šmarje pri Jelšah z dne
16. 3. 2009 razpisuje delovno mesto za
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 45I/94 – odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 – odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.
in 122/07 – odl. US: U-I-11/07-45) in 5. ter 6.
člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
ali
– višja strokovna izobrazba v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od pričetka opravljanja
nalog direktorja/ce.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na
naslov: Center za socialno delo Šmarje pri
Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi raz
pisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v 30 dneh od dneva poteka
razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Šmarje pri Jelšah
Št. 110
Ob-2756/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3 in 65/08) Republika Slovenija, Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5,
9220 Lendava objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo
v Upravni enoti Lendava.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje slovenskega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo agronomske smeri, višjim
nivojem znanja računalništva (poznavanje

operacijskih sistemov, pisarniških aplikacij, delovanje strežnikov in omrežij) in znanjem madžarskega jezika. Poleg strokovnih
znanj pričakujemo pripravljenost kandidata
za strokovno usposabljanje, sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in I. Po imenovanju v naziv
bo moral izbrani kandidat skladno z 89.
členom Zakona o javnih uslužbencih najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe
o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje
za imenovanje v naziv. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela
in stopnja zahtevnosti delovnega mesta),
3. izjavo o znanju slovenskega jezika,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Kolikor kandidat ne soglaša
s pridobitvijo podatkov, mora sam priskrbeti
ustrezna dokazila.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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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.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za zaposlitev svetovalca,
številka 110-11/2009« na naslov: Upravna
enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava dana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Vse informacije glede javnega natečaja daje Miran Lovrin, tel. 02/577-36-71.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Lendava: http://www.upravneenote.gov.si/lendava/.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Ob-2771/09
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
prosti delovni mesti po 23. členu Zakona
o delovnih razmerjih:
– učitelja angleškega in nemškega jezika (m/ž) za določen čas s polnim delovnim
časom, od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010,
– učitelja slovenskega jezika – vodja
oddelka podaljšanega bivanja (m/ž) za
določen čas s polnim delovnim časom, od
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
Kandidati/ke morajo izpolnjevati splošne
in posebne zakonske pogoje.
Pisne ponudbe o izpolnjevanju pogojev
(kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) in opis
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8
dneh po objavi na naš naslov. Kandidati/ke
boste pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
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Druge objave
Št. 478-14/2009
Ob-2733/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: premičnine, in
sicer rabljena prevozna sredstva (49 vozil)
in avtomaterial (41 kosov) naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je
razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina:
Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 11.750,00 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-39901309.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo
s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja
ponudb, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS in na svetovnem spletu do roka za
oddajo ponudb, med 10. in 12. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer
na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Urad za
logistiko, Sektor za materialno – tehnične
zadeve, Vodovodna 93a. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič in Franci Kramaršič, tel.
01/428-56-63.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so
razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja
ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo

predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 21. 4. 2009 do 12. ure na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 22. 6. 2009.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega
odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 3 dni
od plačila celotne kupnine;
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača
kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 4. 2009
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, faks št.
01/428-54-36, el. naslov mojca.pleskograh@gov.si
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 011-20/2009
Ob-2759/09
Po sklepu ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 011-20/2009/1, z dne
27. 3. 2009 Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov v upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
1. V skladu z 12. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03) ima upravni odbor agencije sedem
članov, ki jih imenuje vlada za dobo 5 let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Na podlagi 13. in 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije upravni odbor
sestavljajo:
a) štirje člani, ki jih imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za raziskovalno
dejavnost;
b) dva člana, ki ju, izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja (kriterij iz
tretjega odstavka 17. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 in 112/07), predlagajo vladi v imenovanje raziskovalne organizacije, univerze in Slovenska akademija
znanosti in umetnosti;
c) en član, ki ga, kot predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih
v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih
sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, imenuje vlada na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za znanost, na podlagi kriterija iz tretjega
odstavka 17. člena Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti.
2. Za člana upravnega odbora je v skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela oziroma
dejavnosti agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
– ne opravlja dela oziroma dejavnosti na
področju, kjer obstaja možnost konflikta med
njegovimi zasebnimi in javnimi interesi na
strani agencije.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo poziva: raziskovalne organizacije,
univerze, Slovensko akademijo znanosti in
umetnosti, Gospodarsko zbornico Slovenije
in druge uporabnike raziskovalnih storitev,
organizirane v ustrezna interesna združenja
oziroma društva, reprezentativne sindikate
s področja raziskovalne dejavnosti, ter uporabnike raziskovalnih storitev, ki niso orga-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nizirani v ustrezna interesna združenja, da
posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo
imenovalo v upravni odbor Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in univerze,
b) Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
c) Gospodarska zbornica Slovenije,
d) uporabniki raziskovalnih storitev, organizirani v ustrezna interesna združenja
oziroma društva,
e) uporabniki raziskovalnih storitev, ki
niso organizirani v ustrezna interesna združenja,
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), e) in f) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Nadalje mora biti iz predloga razvidno:
a) ali gre za predlog imenovanja dveh
predstavnikov, ki ju, izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja, predlagajo
raziskovalne organizacije, univerze in Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
b) ali gre za predlog imenovanja predstavnika, ki ga, izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja, predlagajo
uporabniki, ki niso organizirani v ustrezna
interesna združenja in ga imenuje vlada na
podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za znanost.
3. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata,
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev
predloga; izjavo kandidata, da za namen navedenega javnega poziva dovoljuje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
pridobitev podatkov iz tretje alinee prvega
odstavka 2. točke tega javnega poziva.
4. Predlog s podatki, navedenimi pod 2.
in 3. točko posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost
(kandidati za člane upravnega odbora Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), Metka Pavlovič, Kotnikova
38, Ljubljana.
5. Predloge za javni poziv je treba poslati
do vključno 14. 4. 2009. Šteje se, da je predlog pravočasen, če je bil oddan priporočeno
po pošti dne 14. 4. 2009 ali oddan osebno na
vložišče ministrstva do 14. ure tega dne.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 024-9/2009

Ob-2840/09

Poziv
promotorjem k podaji vlog
o zainteresiranosti za izvedbo
projekta javno-zasebnega partnerstva
»postavitev integralnega davčnega
informacijskega sistema za davčno
upravo Republike Slovenije«

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Generalni davčni
urad (v nadaljevanju: javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) poziva promotorje, da v roku 15 dni od objave tega
poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Postavitev integralnega davčnega
informacijskega sistema za Davčno upravo
Republike Slovenije«.
Predmet javno zasebnega partnerstva
je:
1. Storitve vzpostavitve integralnega
davčnega informacijskega sistema, ki zajemajo:
– pripravljalne in vodstvene aktivnosti na
projektu,
– postavitev integralnega davčnega informacijskega sistema,
– izvedba unit in integralnih testov ob
uvedbi modulov integralnega davčnega informacijskega sistema,
– migracijo obstoječih podatkov in zagon
produkcijskega delovanja integralnega davčnega informacijskega sistema in povezave
z obstoječim okoljem,
– začetno usposabljanje zaposlenih za
delo na dokončanem sistemu.
2. Storitve ohranjanja postavljenega integralnega davčnega informacijskega sistema
(vzdrževanje, nadgradnja, strokovno svetovanje o uporabi, garancije) med delovanjem
projekta.
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
projekta javno-zasebnega partnerstva »Postavitev integralnega davčnega informacijskega sistema za Davčno upravo Republike
Slovenije« morajo vsebovati vse naslednje
elemente:
– predstavitev projekta javno-zasebnega
partnerstva »Postavitev integralnega davčnega informacijskega sistema za Davčno
upravo Republike Slovenije« v življenjski dobi
projekta, kakor ga vidi promotor. Predstavitev
mora vsebovati najmanj:
– pristop k izvedbi projekta, ki zagotavlja
čim manjša tveganja za javnega partnerja,
– način razvoja sistema,
– projektno metodologijo: promotor
mora posebej pojasniti vloge DURS (lastnikov poslovnih procesov, ključnih uporabnikov, službe za IT) in vlogo promotorja
v razvojnem ciklu izdelkov IT in upravljanju
s spremembami,
– opis lastnosti integralnega davčnega
informacijskega sistema,
– predlog sistemske in aplikativne arhitekture integralnega davčnega informacijskega sistema,
– predlog modela financiranja projekta
javno-zasebnega partnerstva s strani promotorja in podatke, ki jih določa drugi odstavek
2. člena Pravilnika o vsebini upravičenosti
izvedbe projekta po modelu javno zasebnega
partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07);
– opis in vrste tveganj projekta javno-zasebnega partnerstva, ki jih prevzema promotor,
– dokazila o finančni in kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe projekta javnozasebnega partnerstva s strani promotorja,
skladno s predlaganim modelom financiranja
in prevzetimi tveganji.
– pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva.
Javni partner odločitve o javno-zasebnem partnerstvu še ni sprejel, vendar mu
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tretji odstavek 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu omogoča, da se poziv
promotorjem lahko poda še pred sprejemom
tega akta.
Javni partner izjavlja, da vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega
partnerstva promotorju ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali
pri vodenju drugih postopkov, katerih cilj je
izvedba projekta.
Promotorji naj svoje vloge o zainteresiranosti pošljejo po priporočeni pošti na
naslov Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Generalni
davčni urad, Šmartinska cesta 55, p.p. 631,
1001 Ljubljana, s pripisom »projekt javnozasebnega partnerstva Postavitev davčnega informacijskega sistema za Davčno
upravo Republike Slovenije« v roku 15
dni od objave tega poziva. Promotorji, ki
v navedenem roku ne bodo oddali vloge
o zainteresiranosti, bodo izgubili možnost
podajanja vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na podlagi 34. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 007-39/2009/6
Ob-2772/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Jožeta Kocmana kot sodnega izvedenca, imenovanega za strokovni področji
motorna vozila – avtomobilska stroka in promet – promet cestni, z dnem 2. 3. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2706/09
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji – UPB-1 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 30.150,00 EUR;
2. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1058/2, 1059/2, 1064/2, k.o. Brezovica,
v skupni izmeri 1.304 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
391.200,00 EUR;
3. nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
1123/1, k.o. Brezovica, v izmeri 355 m2; po
vrsti rabe opredeljeno kot travnik; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
106.500,00 EUR;
4. kmetijsko zemljišče parc. št. 1476/1,
k.o. Dolnje Ležeče, v izmeri 4.419 m2, po
vrsti rabe opredeljeno kot travnik, nahaja
se v območju najboljših kmetijskih zemljišč
in v vplivnem območju avtoceste; izhodišč-
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na (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
22.095,00 EUR;
5. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 412/10, k.o. Plavje, v izmeri 479 m2, po
vrsti rabe opredeljeno kot travnik, v naravi
parkirišče; izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 143.700,00 EUR;
6. nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
1578/2, k.o. Ptuj, v izmeri 627 m2; v naravi
travnik; gradnja na zemljišču je omejena
s predpisanimi odmiki od parcelnih meja
ter z upoštevanjem pogojev gradnje v 25
m varovalnem pasu glavne ceste Slovenska
Bistrica–Hajdina–Ptuj; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 62.700,00
EUR;
7. stavbno zemljišče parc. št. 2238/1,
k.o. Senuše, po vrsti rabe opredeljeno kot
travnik, v naravi njiva, v izmeri 2.709,00 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 13.545,00 EUR;
8. kmetijsko zemljišče parc. št. 193/1,
k.o. Šmartno ob Savi, v izmeri 818 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 73.620,00 EUR;
9. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 44/6, k.o. Tezno, v izmeri 366 m2; zemljišče se nahaja znotraj varovalnega pasu
objektov gospodarske javne infrastrukture;
skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 36.600,00 EUR;
10. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 40/1, 40/3, 41/1, k.o. Tezno, v skupni izmeri 914 m2; zemljišče se nahaja znotraj varovalnega pasu objektov gospodarske javne
infrastrukture; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 182.800,00
EUR;
11. kmetijsko zemljišče parc. št. 422/2,
k.o. Trnava, v izmeri 255 m2; izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
1.275,00 EUR;
12. kmetijsko zemljišče parc. št. 419,
420/1, 413/3, k.o. Trojane, v skupni izmeri 9.075 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 45.375,00
EUR;
13. stavbno zemljišče parc. št. 1070/83,
1070/84, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 559 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 83.850,00
EUR;
14. kmetijsko zemljišče parc. št. 2917/2,
2918/2, 2919/2, k.o. Vipavski križ, v skupni
izmeri 793 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 3.965,00
EUR;
15. kmetijsko zemljišče parc. št. 2926/2,
k.o. Vipavski križ, v izmeri 471 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
2.355,00 EUR;
16. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o.
Vransko, v skupni izmeri 3.052 m2; v naravi
travnik, v vplivnem območju avtoceste; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 183.120,00 EUR;
17. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18, Vrtovin, parc. št. 2199, 2201/3, k.o. Vrtovin,
v skupni izmeri 725 m2, koristna površina
prostorov objekta znaša 560,42 m2; skupna
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 162.264,00 EUR;
18. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18a, Vrtovin, parc. št. 2203, 2204/1, 2601/6, 2204/2,
2601/5, k.o. Vrtovin, v skupni izmeri 1.879 m2,
neto tlorisna površina znaša 358,40 m2; sku-
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pna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 151.951,00 EUR;
19. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Dolena 36a
parc. št. 1034/2, k.o. Dolena, v skupni izmeri 1.151 m2; skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 231,55 m2;
ter kmetijsko zemljišče parc. št. 1033/1, k.o.
Dolena, v izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
105.229,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene na transakcijski račun prodajalca št.
06000-1112292412, odprt pri Banki Celje,
z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ter potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še
dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi
lahko lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani,
kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke
računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 17. 4. 2009

do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja
in razpolaga DARS d.d. odpiranje ponudb
ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
– Zemljišča, navedena v točki II., so pod
posamezno zaporedno številko naprodaj kot
celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti
predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za
prodajalca ugodnejšimi pogoji.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Št. 1101/09
Ob-2683/09
Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov
trg 2, Ljubljana, objavlja na podlagi 44. in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem za
opravljanje knjigotrško informacijske
dejavnosti
I. Lastnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
II. Najemodajalec in organizator javnega
zbiranja ponudb: Lutkovno gledališče Ljub
ljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana.
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III. Opis predmeta najema: predmet najema za opravljanje knjigotrške informacijske dejavnosti je del poslovne stavbe na
naslovu Krekov trg 2, Ljubljana, parcelna
št. 240/2, k.o. Poljansko predmestje (1727),
v izmeri 54,27 m². Lokacija in postavitev je
določena v načrtu, ki je dostopen v prostorih
LGL v času uradnih ur.
IV. Dejavnosti v najetem prostoru:
– specializirana knjigarna za otroke (knjige in periodika);
– informacijsko prodajna pisarna Mestnega doma (organizira najemodajalec);
– organizacija prireditev in dogodkov za
otroke v prostoru in zunaj njega;
– možne so tudi skupne založniške aktivnosti najemodajalca in najemnika.
V. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
VI. Izhodiščna najemnina: izhodiščna
najemnina je določena na podlagi cenitve
in znaša 12.000,00 € za prvo leto najema.
V njej niso vsebovani polovični stroški za
obratovanje (uporaba električne energije,
poraba vode, telefonski stroški, ogrevanje,
varovanje prostorov in ostali stroški uporabe), ki se določijo glede na dejansko porabo, kjer pa to ni mogoče, se stroški določijo
na podlagi splošno veljavnih standardov.
VII. Pogoji najema:
1. Predmet najema se oddaja za dobo
petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi
s sklenitvijo nove najemne pogodbe za dodatnih pet let, z enakimi pogoji kot prejšnjo,
če najemnik izrazi tako voljo, najemodajalec
pa ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni
razlogi.
2. Letne najemnine je najemnik dolžan
plačati v roku 6 mesecev, pred iztekom
obdobja za katerega je plačal najemnino.
Vsakokratna letna najemnina se revalorizira
z letno mero kapitalizacije, ki znaša 7,68%.
3. Knjigotrško informacijska dejavnost se
mora izvajati čez vse leto.
4. Za osebje najemnika bodo v souporabi
sanitarije v pritličju objekta. Ob predhodnem
soglasju LGL bo najemniku omogočena souporaba dela kletnih prostorov. Vse prostore
v souporabi je najemnik dolžan redno čistiti
in vzdrževati.
5. Najemnik priskrbi vso opremo za opravljanje dejavnosti.
6. Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni
zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti in izvedbo morebitnega kulturnega
programa.
7. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
8. Stroške za obratovanje (uporaba električne energije, poraba vode, telefonski
stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in
ostali stroški uporabe) krijeta najemodajalec
in najemnik v polovičnih deležih. Stroški se
določijo glede na dejansko porabo, kjer pa
to ni mogoče, se stroški določijo na podlagi
splošno veljavnih standardov.
9. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj,
pri čemer se mora zavarovalna polica, ki jo
sklepa najemnik, vinkulirati v korist lastnika
nepremičnine, Mestne občine Ljubljana.
10. Za kritje stroškov ogrevanja, električne energije, vode in zavarovanj, se lahko
najemnik in LGL dogovorita, da se navedeni
stroški najemniku obračunavajo mesečno
v višini 3 €/m² površine najema.

11. Najemnik ni upravičen do povrnitve
vlaganj v predmet najema.
12. Najemnik mora zagotoviti minimalni
obratovalni čas vse dni v tednu razen nedelje, ko najemnik lahko ne obratuje.
Obratovalni čas je lahko daljši od minimalnega, če najemnik to želi.
13. V sodelovanju z LGL mora najemnik
prilagoditi program in obratovalni čas trajanju in vsebini prireditev LGL in prireditvam
drugih, za katere je LGL izdal soglasje.
14. Najemnik izvajanja knjigotrške informacijske dejavnosti ne sme dodeliti v izvajanje drugemu izvajalcu.
15. Sprejemljiva dejavnost je dejavnost
s kulturnim programom.
16. Najemnik lahko zagotovi za obiskovalce brezplačni kulturni program, ki je kompatibilen dejavnosti LGL in je predhodno
dogovorjen z vodstvom LGL.
17. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede morebitne
vzpostavitve drugačnega stanja oziroma
vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko
vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki jo bo
najemnik opravljal in pridobitev vseh dovoljenj za opravljanje te dejavnosti so, s predhodnim soglasjem LGL, izključno stvar in
breme najemnika. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne
pogodbe, ne glede na to, kdaj bo najemnik
začel opravljati dejavnost.
18. Najemnik mora omogočiti LGL pregled vseh prostorov najmanj dvakrat letno.
19. Najemnik se zavezuje, da bo skrbel,
da knjigotrško informacijska dejavnost ne bo
hrupna in moteča za okoliške stanovalce in
poslovne dejavnosti, skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 121/04).
20. Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve v skladu
z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05), pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana.
21. Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti ne vpliva na letno najemnino,
prav tako pa najemnik iz tega naslova nima
nobenih zahtevkov do najemodajalca.
22. Najemnik lahko odstopi od pogodbe
v roku treh mesecev od pisnega obvestila
o odstopu.
23. V primeru, da LGL odstopi od pogodbe zaradi kršitve določb pogodbe s strani
najemnika oziroma odstopa najemnika od
pogodbe, se najemniku letna najemnina ne
vrne.
VIII. Pogoji sodelovanja:
a) Ponudnik mora biti registriran za knjigotrško informacijsko dejavnost.
Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne
reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in
priznanj. Dodatne reference se bodo upoštevale v primeru, da bo enakovredno ponudbo
za najem prostorov poslalo več ponudnikov,
ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
b) Ponudnik mora obvezno plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov izhodiščne letne najemnine, to je 1.200,00 €, na račun LGL številka
01261-6030356432, odprt pri UJP Ljubljana.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina
obračunana pri enkratni najemnini, neuspe-
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lim pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firma, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična
in davčna številka;
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, ki jo izda pristojna
izpostava Davčnega urada RS;
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši
od 90 dni;
– ponujeno višino letne najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne letne najemnine;
– opis knjigotrško informacijske ponudbe. Ponudniki lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge morebitne ugodnosti, ki jih
nudijo v povezavi z dejavnostjo;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 odstotkov izhodiščne letne najemnine;
– izjava, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
ponudnika;
d) Rok za zbiranje ponudb je 17. april
2009 do 9. ure. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma ali
ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti
na naslov: Lutkovno gledališče Ljubljana,
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, z označbo:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
oddajo nepremičnin«.
IX. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo 21. aprila
2009 ob 13. uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljub
ljana. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru, da so navzoči pri odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno letno najemnino ne bodo upoštevane.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je program knjigarniške ponudbe za
otroke in ponujena višina letne najemnine.
6. Na podlagi te javne ponudbe Lutkovno gledališče Ljubljana ni zavezan skleniti
pogodbe s ponudnikom oziroma si pridržuje
pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
X. Način in rok plačila najemnine:
Izbrani najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 3 dni po prejemu
pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil.
V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
Prva letna najemnina mora biti plačana
v 15 dneh po podpisu pogodbe na transakcijski račun LGL, pri čemer se položena
varščina všteje v prvo letno najemnino. Plačilo celotne letne najemnine v roku 15 dni
po podpisu pogodbe je bistvena sestavina
pogodbe.
Za vsako nadaljnjo leto najema, bo najemnik plačal letno najemnino v roku 6 mesecev, pred iztekom obdobja za katerega je
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plačal najemnino. Vsakokratna letna najemnina se revalorizira z letno mero kapitalizacije, ki znaša 7,68%.
XI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom predmeta najema, vpogleda v najemno pogodbo, in drugo dokumentacijo lahko vsi zainteresirani
dobijo v tajništvu Lutkovnega gledališča
Ljubljana, Krekov trg 2, Ljubljana, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro ali po tel.
01/30-00-970 (Marjan Gabrijelčič).
Lutkovno gledališče Ljubljana
Št. 0061/2009
Ob-2702/09
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2009
(MUV, št. 6/2009) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Ruše za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična št.
5883571, davčna št. SI 81314485.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1352, njiva v izmeri 303 m2, k.o. Ruše.
Namenska raba: gradbena parcela v poselitvenem območju naselje Ruše, območje
stanovanj. Izhodiščna cena: 43 EUR na m2.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Na nepremičnini je ustanovljena služnost v korist parc. št. 1359/1 ter
1360/2, k.o. Ruše za izgradnjo vodovodnega in plinskega priključka.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Ruše pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
zemljiškoknjižnega prenosa.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Ruše 01308-0100008966 z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb
za nepremičnino 1352, k.o. Ruše«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
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4.2.1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov, oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo
z vsemi prilogami do 13. 4. 2009, do 12.
ure. Ponudbe se oddajo do navedenega
roka in ure v sprejemni pisarni Občine Ruše.
Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po
pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine 1352«,
na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše. Ponudbe morajo prispeti do zgoraj
navedenega datuma in ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki posamezniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani
varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije in dogovor o ogledu zemljišča, dobijo interesenti
na Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
na tel. 02/669-06-57.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 13. 4. 2009 na sedežu Občine Ruše,
sejna soba (klet), s pričetkom ob 13. uri.
6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni preteku roka za javno zbiranje
ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Prodajalec si pridržuje
pravico ustaviti začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri
čemer ponudnikom povrne plačano varščino
brez obresti.
Občina Ruše
Ob-2711/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;
v nadaljevanju ZSPDPO) v smiselni zvezi
s 4. alinejo 22. člena ZSPDPO in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je grad Turn s pripadajočim zemljiščem v Velenju na parcelni št.
849/5 v k.o. Škale, vložek št. 493, skupne
površine 2.316 m2, od tega stavba v tlorisni
izmeri 850 m2 in dvorišče v izmeri 1.466 m2
površine. Znani začetki gradu segajo v sredino 13. stoletja. Grad je podkleten, ima

pritličje, nadstropje in osvetljeno podstrešje. Grad je obdan z gozdom. V neposredni
okolici so športni in rekreacijski objekti (konjeništvo, golf, tenis; rekreacijsko območje
Jezero). Območje gradu Turn obravnava
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 02 (PUP 02) in spada v območje urejanja 07J (Odlok objavljen
v Uradnem glasilu MO Velenje 16/88, dopolnjen v Uradnem vestniku MOV št. 9/93, 1/02
in 6/04). V PUP-u so opredeljeni dovoljeni
posegi na stavbah in v prostoru.
Izhodiščna cena je 200.000,00 EUR.
II. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega
posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na promet nepremičnin in nosi stroške vpisa v zemljiško
knjigo;
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v tem
roku, lahko prodajalec podaljša rok za največ 15 dni in če pogodba ni podpisana tudi
v dodatnem roku, prodajalec zadrži varščino
izbranega ponudnika.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejemu računa. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet prodaje, bo prodajalec izdal po prejemu
celotne kupnine.
6. Nepremična je prosta vseh bremen,
z izjemo zasedenih najemniški stanovanj,
vendar bo prodajalec v roku šestih mesecev po podpisu prodajne pogodbe zagotovil
izročitev nepremičnine parc. št. 849/5 v k.o.
Škale proste oseb.
7. Grad, ki je predmet prodaje, spada
med objekte kulturne dediščine in mora kupec ob njegovi sanaciji in revitalizaciji upoštevati smernice in mnenja, ki jih izda Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine
RS, ki si jih kupec pridobi na svoje stroške.
Grad mora po sanaciji in revitalizaciji postati
objekt z vsebinami javnega značaja, v katerem naj bi se izvajale hotelsko – gostinska,
rekreacijsko – turistična oziroma kulturno –
izobraževalna dejavnost. Upoštevane bodo
še druge ponujene dejavnosti, o katerih bo
odločala Komisija za vodenje postopka prodaje gradu Turn.
8. Kupec je dolžan začeti s sanacijo in
revitalizacijo gradu Turn najpozneje v roku
2,5 leti od sklenitve prodajne pogodbe. Za
pričetek revitalizacije in sanacije se šteje
pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok začetka sanacije in revitalizacije je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. V času do
pričetka revitalizacije in sanacije mora biti
objekt prost oseb.
9. Kupec resnost začetka sanacije in revitalizacije gradu Turn v roku, določenem
v 8. točki III. dela tega razpisa, zagotovi
z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po
ceni iz prodajne pogodbe in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna
pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavni
prodajne pogodbe.
10. Ponudniki so na svojo dano ponudbo
vezani še tri mesece od odpiranja ponudb.
11. Ponujena cena ne sme biti nižja od
izhodiščne.
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12. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje
vse pogoje razpisa.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica).
2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene na EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10600709. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
3. Ponudnik se s ponudbo zavezuje,
da bo ob sanaciji in revitalizaciji upošteval
smernice in mnenja, ki jih izda Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine RS,
ki si jih kupec pridobi na svoje stroške ter
da bo grad po sanaciji in revitalizaciji postal
objekt z vsebinami javnega značaja, v katerem naj bi se izvajale hotelsko – gostinska
ali rekreacijsko – turistična ali kulturno – izobraževalna dejavnost ali druga dejavnost, ki
bo potrjena s strani Komisije za vodenje postopka prodaje gradu Turn ter da bo v roku
2,5 leti od sklenitve prodajne pogodbe pričel
s sanacijo in revitalizacijo gradu Turn.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
2.1. Dokazilo o državljanstvu:
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica).
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
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5. Podpisan in žigosan vzorec prodajne
pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga
št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-10600709.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 23. 4. 2009, do 10. ure v glavni
pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10).
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni
ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
možno preveriti, da je zaprta tako, kot je
bila predana. Na ovojnici mora biti vidno
označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine grad Turn«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb je javno in bo v sejni
sobi št. 28/1, prvo nadstropje Mestne občine Velenje, dne 23. 4. 2009, ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje postopka prodaje gradu Turn in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene nepremičnine.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje
pri Janji Kastelic od ponedeljka do petka
med 10. in 12. uro na telefonsko številko
03/89-61-702.
Dokumentacijo, ki je navedena v 1., 3.,
4., in 5. točki V. dela tega razpisa (obrazce
in prodajno pogodbo) lahko prevzamete pri
isti osebi oziroma jo naročite in prevzamete
po elektronski pošti na naslovu: janja.kastelic@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000114

Ob-2760/09

Popravek
Popravek sklepa št. 38142-1/2008/9
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije o uvedbi javnega
razpisa za dodelitev radijskih frekvenc prostega radijskega podpasu za širokopasovni
brezžični dostopovni sistem za obdobje 10
let, na območju Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 16/09, št.
09-020-000063, Ob-1922/09.
V točki 5 se zadnji stavek prvega odstavka popravi tako, da je ponudbo treba dostaviti v izvirniku in eni kopiji in ne treh kopijah,
kot je bilo v prvotnem besedilu.
V točki 6 se drugi odstavek popravi tako,
da bo javno odpiranje dne 14. aprila 2009
ob 12. uri in ne 13. aprila, kot je bilo v prvotnem besedilu.
Ostalo besedilo sklepa, ki se popravlja,
ostane nespremenjeno.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 38101-20/09-1

Ob-2701/09

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijskih
frekvenc za omrežje prizemne digitalne
radiodifuzije DVB-T
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1 in 102/07 – ZDRad), Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija)
objavlja, da namerava dodeliti radijske frekvence za eno omrežje prizemne digitalne
radiodifuzije DVB-T za pokrivanje območja
med Moravčami, Jevnico, Litijo, Gabrovko in
Savo v radiofrekvenčnem pasu od 470–862
MHz. Omrežje bo namenjeno za prehod na
digitalno televizijsko oddajanje za lokalne
televizijske programe.

Podeljena bo odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T enemu
operaterju, s katero bo imetnik te odločbe
postal operater multipleksa. Odločba bo izdana za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja veljavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Agencija bo podelila eno radijsko
frekvenco (en televizijski kanal) na oddajnih
točkah Litija, Jevnica 1, Jevnica 2, Laze pri
Gobniku in Sava.
Operater multipleksa bo zavezanec za
plačilo pristojbin za uporabo radijskih frekvenc v skladu z veljavno zakonodajo (ne
bo pa zavezanec za plačilo zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine – 4.
odstavek 56. člena ZEKom).
Agencija bo pri podelitvi radijskih frekvenc zahtevala:
– Standard kodiranja slike: ITU-T H.264
(znan tudi pod imenom MPEG-4 Part 10);
– Operater multipleksa bo moral pod
enakimi pogoji nuditi storitve vsem izdajateljem, ki bodo pridobili pravico razširjanja
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Moravčami,
Jevnico, Litijo, Gabrovko in Savo.
Ker bi interes za navedene radijske frekvence lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, agencija objavlja javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti,
ki bi želela pridobiti te radijske frekvence
pod navedenimi pogoji.
Agencija želi ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pod navedenimi pogoji, zato
poziva zainteresirano javnost, da glede na
zgoraj navedene radijske frekvence in pogoje, v tridesetih dneh od te objave poda svoje
mnenje v zvezi z navedenimi frekvencami in
v primeru zainteresiranosti poda tudi okvirno
tehnično rešitev.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-2763/09
Direktorica družbe GEA Management,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
(v nadaljevanju: GEA Management, d.o.o.)
na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 27. 3. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen
delitveni načrt družbe GEA Management,
d.o.o.
2. Na sedežu družbe GEA Management,
d.o.o., Pristaniška ulica 4, Koper, je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, v času od 8. do
12. ure na vpogled:
– delitveni načrt družbe GEA Management, d.o.o. z vsemi prilogami;
– letno poročilo družbe GEA Management, d.o.o. za zadnja tri poslovna leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis listin
iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktorica družbe GEA Management,
d.o.o., razložila delitveni načrt, prav tako
pa bo družbenika obvestila o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega
načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje predvsem tista
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno
drugačno menjalno razmerje.
GEA Management, d.o.o.
Direktorica Mojca Kačinari
Ob-2794/09
Gospodarska družba Sumont d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj, z matično številko: 3386180000, se bo statusno preoblikovala v postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe.
Po določbi 629. v povezavi s 588. členom Zakona o gospodarskih družbah-1,
mora poslovodstvo prenosne družbe vsaj
mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki bo odločala o razdelitvi, registrskemu
sodišču predložiti delitveni načrt. Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta registrskemu sodišču družba objavlja v Uradnem
listu RS. V objavi se družbenike prenosne družbe opozarja na njihove pravice iz
drugega in četrtega odstavka 586. člena
ZGD-1, upnike ter svet delavcev pa na
njihove pravice iz tretjega odstavka 629.
člena ZGD-1.
1. Dne 27. 3. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju predložen
delitveni načrt z dne 24. 3. 2009 družbe Sumont d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj,
z matično številko: 3386180000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Sumont d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove
družbe.
3. Na sedežu družbe Sumont d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj, je od objave tega
obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala
o soglasju k delitvi, vsak delovni dan v času
od 8. do 12. ure, družbenikom na vpogled:
delitveni načrt družbe Sumont d.o.o.

4. Družba Sumont d.o.o. bo vsakemu
družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno izročila prepis delitvenega načrta iz prejšnje točke, vsakemu
upniku ali svetu delavcev pa bo na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis delitvenega načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Sumont d.o.o., razložil
vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
dneva odločanja o soglasju k delitvi.
Sumont d.o.o.
Janez Belehar, direktor
Ob-2793/09
Likvidacijska upraviteljica družbe Hortikultura SPT d.o.o. – v likvidaciji, Pri vrtnariji 8, 2000 Maribor-Zrkovci, matična številka: 2195402000, v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in na podlagi sklepa Srg 2009/7486 z dne
25. 3. 2009, s katerim je Okrožno sodišče
v Mariboru v register vpisalo začetek redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv
upnikom družbe, da ji najkasneje v roku 30.
dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje
obstoj in višino terjatev, upniki naslovijo na
likvidacijsko upraviteljico na zgoraj navedeni
naslov sedeža družbe s pripisom: prijava
terjatev.
Hortikultura SPT d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Sabina Medeot
Ob-2818/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, člen 405 objavljamo postopek redne
likvidacije za zasebni zavod »Zavod za kreativno učenje in svetovanje«.
Pričel se je postopek redne likvidacije za
zasebni zavod: Zavod za kreativno učenje
in svetovanje, skrajšano: Zavod KUS, Ulica
Slave Klavore 5, 2000 Maribor, matična številka: 2195160, davčna številka: 97873497.
Upnike pozivam po določilu Zakona
o gospodarskih družbah, člen 401, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od objave
v Uradnem listu RS. Terjatve priglasite na
sedež družbe.
Likvidacijska upraviteljica
Barbara Klugler

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2766/09
Poslovodstvo družbe SERK d.o.o., s sedežem Ob ribniku 41, 2000 Maribor, matična
št. 5348978000, na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 z novelama ZGD-1A in
ZGD-1B, objavlja sklep:
1. Vlasta Serk, rojena 21. 5. 1958, stanujoča Ob ribniku 41, 2000 Maribor, je kot

edina družbenica družbe z omejeno odgovornostjo SERK trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., s skrajšano firmo SERK d.o.o.,
s sedežem Ob ribniku 41, 2000 Maribor,
z matično številko 5348978000, z identifikacijsko številko za DDV SI 64418065,
dne 25. 2. 2009 sprejela in vpisala v fizično
Knjigo sklepov družbe SERK d.o.o., sledeči
sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe SERK d.o.o.
Osnovni kapital družbe SERK d.o.o., ki
znaša 22.233,00 EUR, se zniža po rednem
postopku za 14.733,00 EUR na 7.500,00
EUR.
Po izvedenem rednem znižanju osnovni
kapital družbe SERK d.o.o., znaša 7.500,00
EUR, osnovna vložka oziroma poslovna deleža v osnovnem kapitalu navedene družbe
pa sta sledeča:
– Vlasta Serk – osnovni vložek oziroma
poslovni delež v višini 1.875,71 EUR, oziroma 25,0094% glede na osnovni kapital
družbe in
– SERK d.o.o. – lasten osnovni vložek oziroma lasten poslovni delež v višini
5.624,29 EUR, oziroma 74,9906% glede na
osnovni kapital družbe.
2. Upnike se poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali se strinjajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja pravica po 520. členu ZGD-1 z novelama ZGD-1A in ZGD-1B.
SERK d.o.o.
direktorica
Vlasta Serk

Sklici skupščin
Št. 29/2009
Ob-2688/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 7. 5. 2009, ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Bojana Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
znaša 82.985,39 EUR.
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Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta bilančni dobiček v višini 82.985,39
EUR ostane nerazporejen.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih
delnic, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo najmanj tri dni
pred skupščino upravi družbe. Pooblaščenci
pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti pisno
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
Št. 25/2009
Ob-2700/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 31.
člena Statuta delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski
dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter
v Savinjski dolini, uprava sklicuje
6. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter, Šempeter
v Savinjski dolini,
ki bo dne 8. 5. 2009, ob 11. uri, na sedežu
družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2,
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2008 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2008 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2008
znaša 2.153,18 EUR in ostane nerazporejen.
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2008.
5. Prenehanje družbe in začetek likvidacije.
– Družba SIP družba Pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, matična številka 1790196, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu
z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena
in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na
podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) začne postopek likvidacije;
– Družba preneha iz razloga po drugi
alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1,
to je iz razloga sprejetega sklepa skupščine
o prenehanju družbe;
– Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo
svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na
naslov sedeža družbe Juhartova ulica 2,
3311 Šempeter v Savinjski dolini;
– Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosedanji direktor družbe Alojz Oberžan,
stanujoč Tovarniška cesta 33, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
– Likvidacijski upravitelj opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan
vpisa začetka likvidacije v register;
– Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek „v likvidaciji“ in se v celoti glasi „SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini
– v likvidaciji“, s skrajšano firmo „SIP pooblaščenka d.d., – v likvidaciji“;
– Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar
daje skupščina s tem sklepom že v naprej
soglasje.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe v tajništvu uprave in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v pravni službi vsak dan od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica, da jih bo po
300. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
8. 5. 2009, ob 11.30, v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
direktor Alojz Oberžan
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik

Ob-2703/09
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana uprava družbe
sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Lepodvorska 25,
ki bo v sredo, dne 6. 5. 2009, ob 10. uri,
na Lepodvorski 25 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Melita Trop, za
preštevalki glasov pa Evelina Klemenčič in
Bernarda Gyergyek. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.«
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: »skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 26. 3.
2009 o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2008 in predloga uprave, da bilančni
dobiček v višini 6.787,77 € ostane nerazporejen. Skupščina družbe podeli upravi družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico
za poslovno leto 2008.«
3. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: »ugotovi se, da bo
30. 8. 2009 članu nadzornega sveta Bernardi Gyergyek potekel mandat. Za člana
nadzornega sveta, ki zastopa delničarje za
obdobje štirih let, skupščina izvoli Bernardo
Gyergyek.«
Pravico udeležbe na skupščini lahko uresničujejo vsi imetniki delnic družbe, ki so
vpisani v delniško knjigo zadnji dan pred
skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, in ki pravilno ter pravočasno prijavijo svojo udeležbo na skupščino. Prijavi
na skupščino, ki jo mora družba prejeti najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine,
morajo pooblaščenci priložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki delničarjev pa se
morajo izkazati z ustreznim izpiskom iz sodnega registra.
Udeležence skupščine prosimo, da se
na dan skupščine javijo v prostorih, kjer se
bo opravila skupščina, pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer se morajo
izkazati z ustreznim osebnim dokumentom,
s podpisom potrditi svojo prisotnost in prevzeti glasovnice.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, je dostopno delničarjem na sedežu
družbe v Ljubljani, Lepodvorska 25, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Uprava družbe
Centromerkur d.d.
Ob-2704/09
Na zahtevo delničarja uprava družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana sklicuje
izredno sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Lepodvorska 25,
ki bo v sredo, dne 6. 5. 2009, ob 12. uri,
na Lepodvorski 25 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Primož Verčič, za
preštevalca glasov pa Evelina Klemenčič
in Franc Jerše. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Kumar iz Ljubljane.«
2. Seznanitev delničarjev z ukrepi, sprejetimi v zvezi s prejeto informacijo direktorja
družbe Dušana Eržena o ustvarjeni izgubi
v letu 2008 v višini 270.000 evrov.
Predlog sklepa: »skupščina se seznani
s pisnim poročilom direktorja družbe Dušana Eržena o vzrokih za nastalo izgubo v preteklem poslovnem letu in predlogih ukrepov
za saniranje le-te v letu 2009.«
3. Seznanitev delničarjev s sprejetimi
sklepi nadzornega sveta družbe v zvezi z že
znanimi rezultati poslovanja družbe Centromerkur d.d. v letu 2008.
Predlog sklepa: »nadzorni svet seznani
delničarje s sprejetimi sklepi v zvezi s problematiko vodenja družbe in poslovnim rezultatom za leto 2008 ter poročilom v zvezi
z neizdelanim poslovnim načrtom in strategijo razvoja družbe v prihodnjih 3–5 letih.«
4. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: »skupščina skladno s prvim odstavkom 318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) imenuje revizijsko družbo Revizijski center, d.o.o., Ulica
Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, kot
posebnega revizorja, ki naj preveri zakonitost, učinkovitost, smotrnost ter rezultate
vodenja in nadzora nad posameznimi posli
družbe v zadnjih petih letih, med drugim
zaradi preveritve naslednjih posameznih
poslov družbe:
– prodaji 800 delnic z oznako TSPG, izdajatelja družbe Tekstil d.d., po Prodajni pogodbi št. TSPG/05-2007, z dne 11. 7. 2007,
sklenjeni med družbo Centromerkur d.d. in
družbo OCTUS d.o.o., za kupnino v višini
120.600,00 evrov,
– nakupu 8.023 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., po
Prodajni pogodbi št. CTMG/01-2007, sklenjeni med družbo Tekstil d.d. in Centromerkur d.d., za kupnino v višini 78.224,25
evrov,
ker po mnenju predlagatelja zgoraj navedeni nista bili sklenjeni v skladu z določilom
točke 7.10. veljavnega Statuta družbe, ter
nadalje o:
– nakupu lastnic delnic na podlagi 5.
točke sklepa 10. redne skupščine družbe
Centromerkur d.d. z dne 28. 8. 2006,
– nakupu lastnih delnic na podlagi 3.
točke sklepa 11. redne skupščine družbe
Centromerkur d.d. z dne 14. 8. 2007,
ker po mnenju predlagatelja zgoraj navedena nakupa nista bila realizirana v skladu
z določilom drugega odstavka točke 6.1.
veljavnega Statuta družbe,
– nakupu lastnic delnic,
– posle v zvezi s prodajo osnovnih sredstev,
– posle v zvezi z nabavo osnovnih sredstev,
– preveritve stroškovnega dela poslovanja,
– upravljanja in porabe denarnih sredstev.
Stroške posebnega revizorja plača družba Centromerkur d.d.«
Pravico udeležbe na skupščini lahko uresničujejo vsi imetniki delnic družbe, ki so
vpisani v delniško knjigo zadnji dan pred
skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, in ki pravilno ter pravočasno prijavijo svojo udeležbo na skupščino. Prijavi

na skupščino, ki jo mora družba prejeti najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine,
morajo pooblaščenci priložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki delničarjev pa se
morajo izkazati z ustreznim izpiskom iz sodnega registra.
Udeležence skupščine prosimo, da se
na dan skupščine javijo v prostorih, kjer se
bo opravila skupščina, pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer se morajo
izkazati z ustreznim osebnim dokumentom,
s podpisom potrditi svojo prisotnost in prevzeti glasovnice.
Uprava družbe
Centromerkur d.d.
Ob-2709/09
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na
18. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 5. 5. 2009, ob 13.30, v prostorih
Športne loterije d.d., v Ljubljani, Dunajska
cesta 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2009.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k tč.1:
Ugotovi se sklepčnost, izvolijo se delovna telesa in izbere notar skupščine po
predlogu uprave.
Sklep k tč. 2:
I.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2008. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklepe o uporabi bilančnega dobička
v znesku 2.547.315,78 EUR, od katerega
preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2008 znaša 1.017.834,44 EUR, preneseni čisti dobiček pa 1.529.481,34 EUR
kot sledi:
– znesek 652.774,13 EUR se nameni za
oblikovanje rezerv za lastne delnice,
– znesek 947.270,82 EUR se nameni za
druge rezerve iz dobička,
– znesek 947.270,83 EUR ostane kot
nerazporejeni čisti dobiček (preneseni dobiček).
II.
A. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2008 in se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za
dobro opravljeno delo v letu 2008.
B. Nadzornemu svetu se za opravljeno delo v letu 2008 dodatno izplača
65.000,00 €, ki se med člane nadzornega
sveta razdelijo skladno s prispevkom posameznika k opravljenemu delu.
3. Sklep k tč. 3: za revidiranje poročil za
leto 2009 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Ljubljana.
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4. Sklep k tč. 4: potrdi se spremembe
statuta delniške družbe po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
5. Sklep k tč. 5:
1. Na predlog Pošte Slovenije d.o.o. se
z dnem sklepanja pred potekom mandata
razreši člana nadzornega Evgena Zadnika.
2. Na predlog Pošte Slovenije d.o.o. se
z dnem sklepanja za novega člana nadzornega sveta imenuje Aleša Hauca, in sicer za
dobo štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 4. 5. 2009.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija in igre na srečo d.d.,
Janez Bukovnik,
predsednik uprave
Ob-2755/09
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.
ki bo v torek, 12. 5. 2009, ob 9. uri, v Novi
Gorici, na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
Sebastjana Mavriča za predsednika skupščine, Andreja Bandlja in Nives Simčič za
preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarke Zdenke Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto 2008.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlog uprave in
nadzornega sveta, da se bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša
2.901.497 €, uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini 0,17 €
bruto na kosovno delnico se razdeli delničarjem, vpisanim na dan skupščine v delniški knjigi CPG, d.d. kot imetniki kosovnih
delnic s pravico do dividende. Dividende se
izplačajo v 90 dneh po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe,
– o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2008.
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5. Nagrada in plačilo za delo članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov družbe
izplača nagrada za leto 2008 v skupnem
bruto znesku 14.888 €.
6. Sklepanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala in umiku delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
10%. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi njegovega prevelikega obsega
glede na dejavnost in potrebe družbe, in
sicer v breme drugih rezerv iz dobička.
Zmanjšanje se izvede z umikom navadnih, imenskih kosovnih delnic družbe, ki jih
bo družba pridobila na podlagi tega sklepa.
Skupščina pooblašča upravo, da v enem
letu od sprejema tega sklepa kupi največ
za 10% kosovnih delnic družbe po najvišji
nabavni ceni 16,50 €.
V primeru, da ni odkupljenih vseh 10%
kosovnih delnic, je nadzorni svet pooblaščen da, glede na dejansko število odkupljenih kosovnih delnic, ustrezno prilagodi ta
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta družbe s tem
sklepom.
7. Spremembe statuta družbe CPG,
d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane uskladitve dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07, 17/08) – SKD 2008 in temu
ustrezno se spremeni točka 2. statuta družbe tako, da se šifre in navedbe dejavnosti
uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008. Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizorska hiša Revizijski
center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo, letno poročilo za leto 2008 skupaj z revizorjevim poročilom, poročilo nadzornega sveta za skupščino in čistopis Statuta družbe so delničarjem na vpogled vsak
delovni dan družbe, od 12. do 13. ure, od
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, v tajništvu uprave na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine napovejo na sedežu družbe.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih
preštevalcih glasov.
CPG, d.d.
uprava – direktor
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Ob-2761/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo d.d., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
sedemnajsto skupščino
delniške družbe Trimo d.d.,
ki bo v torek, 5. 5. 2009, ob 12. uri, na
sedežu družbe Trimo d.d., Prijateljeva ce-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Janc Anton.
Preštevalki glasov: Zakrajšek Alenka in
Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2008 znaša 18.904.161,26 EUR.
2) Del zadržanega bilančnega dobička,
se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
1.739.692,00 EUR.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 EUR.
(b) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine.
(c) Preostali bilančni dobiček v višini
17.164.469,26 EUR ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup
10% lastnih delnic za sklad lastnih delnic.
Cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko
vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem
poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2009 se imenuje družba Remars, podjetje
za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj
s predlogom čistopisa statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.
Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali

zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 4. 5. 2009, do 12. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Trimo d.d., Trebnje
uprava
Ob-2762/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo Investment,
d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje
uprava
osmo skupščino
delniške družbe Trimo Investment, d.d.,
ki bo v torek, 5. 5. 2009, ob 8. uri na
sedežu družbe Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Zakrajšek Alenka in
Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2008 znaša 983.854,00 EUR.
2) Bilančni dobiček v višini 983.854,00
EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina podeljuje upravi pooblastilo za
nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih
delnic. Cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem
revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje družba Remars, podjetje za revidiranje
in podobne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe Trimo Investment, d.d., Goliev trg 1,
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8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.
Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 4. 5. 2009 do 12. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Trimo Investment d.d., Trebnje
uprava
Št. 09/09
Ob-2816/09
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji,
sklicuje likvidacijski upravitelj
14. skupščino delničarjev družbe
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva
d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1,
Ajdovščina,
ki bo dne 5. 5. 2009, ob 10. uri, v upravni
stavbi družbe na naslovu Lokarjev drevored
1, 5270 Ajdovščina.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenuje se predsedujoči skupščine ter
preštevalka glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Vmesno poročilo o poteku likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pisno
vmesno poročilo o poteku likvidacijskega
postopka.
3. Preklic pooblastila o sprejemanju novih poslov.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
preklicuje pooblastilo likvidacijskemu upravitelju, izdano s sklepom 12. skupščine z dne
29. 4. 2008, da nadaljuje s poslovanjem in
pridobivanjem novih naročil.
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4. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da sta člana nadzornega sveta Martin Murovec in Andraž
Grum dne 23. 2. 2009 podala odstopno izjavo.
Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta – predstavnik delavcev Vojko Novak dne 23. 2. 2009 podal odstopno
izjavo.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog delničarja Vipa Holding d.d.:
Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje
štirih let, ki začne teči prvi naslednji dan po
izvolitvi na skupščini družbe imenujeta člana
nadzornega sveta:
1. Borut Kuharič, Preloge 10, Ljub
ljana Šmartno,
2. Bojan Dejak, Artačeva 8, Ljub
ljana.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, za mandatno obdobje štirih
let imenoval člana: Bolčina Drago, Kovk 23,
5273 Col.
6. Odstop likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom likvidacijskega upravitelja.
7. Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba Deset, d.o.o., Tugomerjeva 40, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja mandatnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Udeležence prosimo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
– v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Maksimiljan Gale
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Zavarovanja terjatev
SV 185/09
Ob-2707/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 185/09 z dne 11. 3.
2009, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 64,54
m2, v pritličju, v stanovanjski hiši, na naslovu
Polena 10, 2392 Mežica, stoječi na parc. št.
882, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, v zemljiškoknjižnem
vložku št. 318, k.o. Mežica, last dolžnika in
zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 2. 2009,
sklenjene med prodajalko Heleno Gorenjak
in Mitjem Adamičem kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 20.000,00
EUR, s končnim rokom vračila 31. 3., skupaj
s pp, v korist zastavne upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, vse do dokončnega poplačila
terjatve.
SV 723/2009
Ob-2708/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane opr. št. SV-723/2009 z dne 25. 3. 2009,
je bilo stanovanje št. 5 v drugem nadstropju,
v skupni izmeri 77,55 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Žabjak 4, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 136.S, vl. št. 147, k.o.
Ljubljana mesto, last zastaviteljice Puc Mire,
Ljubljana, Kantetova 79, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 3. 2009, sklenjene
s prodajalcem VBS Hiša d.o.o., Dunajska
128a, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000,00
EUR, s pripadki.
SV 943/08
Ob-2710/09
Na podlagi nep. izvršljivega notarskega
zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr.
št. SV 943/08 z dne 4. 7. 2008, je bilo stan.
v stanovanjski hiši z naslovom Partizanska
12/d, Koper – Šalara, v pritličju št. 12/d v izmeri 54,70 m2, stavba stoječa na parc. št.
6409/2, k.o. Škocjan, zastavljeno v zavarovanje terjatev upnika Vlah Zlatko, v višini
57.250,00 EUR glavnice, brez obresti za
čas sklenitve pos. pog., z zapadlostjo 3. 8.
2008 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz
notarskega zapisa sporazum o zavarovanju
denarne terjatve notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 943/08 z dne 4. 7. 2008.
SV 1060/08
Ob-2712/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1060/08 z dne 23. 7. 2008, je bilo
stanovanje št 000 v površini 71,10 m2 v 2.
nad. stanovanjske hiše v Kopru, Jurčičeva
ul. 3, stavba stoječa na parc. št. 421, k.o.
Semedela, last Božič Tomaža do 1/1, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pog.
o prodaji stanovanja št. 362-1161/91 z dne
10. 11. 1991, darilne pogodbe in pogodbe
o pravici služnosti stanovanja z dne 26. 2.
1997 ter pravnomočnega sklepa o dedovanju
Okrajnega sodišča v Kopru D 86/2003 z dne
4. 9. 2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice Banke Sparkasse d.d., MŠ 2211254,
s sedežem Ljubljana, C. v Kleče 15, do dol-

žnika Božič Tomaža v višini 250.000,00 EUR
glavnice, z obr. m. v višini 3 M Euriborja in
pribitka 1,700% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 1. 11. 2038 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 0167/0020401-00
z dne 17. 7. 2008 in not. zapisa sporazum
o zavarovanju denarne terjatve notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1060/08 z dne
23. 7. 2008.
SV 1339/08
Ob-2714/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1339/08 z dne 7. 10. 2008, je
bilo stanovanje v Kopru, Vanganelska 37/a
v izmeri 54,70 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo, teraso in kleti in je
vrstna hiša, ki stoji na parc. št. 6310/7, zk. vl.
18, k.o. Semedela, last Kostanjšek Bojana,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 46-5/93 310 dne 15. 10.
1993 z izjavo pravne naslednice prodajalca
Salonit Anhovo, Kamnolom Črnotiče, d.o.o.
in kupca Kostanjšek Bojana o izgubi originalne pogodbe z dne 28. 10. 2005 in potrdila
z dne 4. 3. 2003, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja
Kostanjšek Bojana v višini 70.532,00 CHF
glavnice, z obr. m. 6 M Libor/CHF + 2,5%
letno, z zap. zadnje anuitete 31. 12. 2028
v korist upnice Raiffeisen banka d.d., MŠ
5706491, Maribor, Slovenska 17.
SV 207/09
Ob-2716/09
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 207/09,
DK 19/09, z dne 12. 3. 2009, je bilo enosobno stanovanje št. 26 v tretjem nadstropju (ki
obsega sobo, kuhinjo, predsobo, kopalnico,
WC, ložo in klet, vse v skupni izmeri 42,10
m2) večstanovanjske stavbe v Domžalah,
Zupančičeva 7, ki stoji na parc. št. 3094/2,
k.o. Domžale, z ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, funkcionalnem
zemljišču in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljice Kanduscher Mojce do 1/1, zastavljeno v korist
upnice Marije Kijevčanin, rojene 10. 9. 1941,
stanujoče v Ljubljani, Krimska 15, zaradi
zavarovanja terjatve v višini 76.000,00 EUR
s pp.
SV 185/09
Ob-2719/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 185/09 z dne 24. 3. 2009,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, ki se
nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Ravne 23, 4290 Tržič,
stoječi na parc. št. 396, k.o. Tržič, v izmeri 57,65 m2, last zastavitelja Žarka Ševića,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 3. 9. 1992, vse v korist
osebe z imenom: SKB banka d.d. Ljubljana,
matična številka: 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 57.200,00 EUR s pripadki.
SV 186/09
Ob-2721/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-

senic, opr. št. SV 186/09 z dne 24. 3. 2009,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ravne 23, 4290 Tržič, stoječi na
parc. št. 396, k.o. Tržič, v izmeri 57,65 m2,
last zastavitelja Žarka Ševića, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 3. 9. 1992, vse v korist osebe z imenom: SKB banka d.d. Ljubljana, matična
številka: 5026237000, s sedežem v Ljub
ljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne
terjatve 32.800,00 EUR s pripadki.
SV 193/09
Ob-2723/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 193/09 z dne 24. 3. 2009,
je stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 5, stoječe na parc. št. 1229/3,
k.o. Jesenice, last zastavitelja Rasima Rakovića, Delavska ulica 5, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7. 2000
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 3.
2009, zastavljeno v korist upnice UniCredit
Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka: 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
39.000,00 EUR s pripadki.
SV 192/09
Ob-2725/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 192/09 z dne 26. 3. 2009,
je bilo stanovanje št. 5 z izmero 64,14 m2 in
ident. št. dela stavbe 2087-178-5, v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe z ident. št.
2087-178, na naslovu Golnik 67, 4204 Golnik, stoječe na parc. št. 324/14, k.o. Golnik,
last Tine Vertovšek na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 3. 2009, sklenjeno s prodajalcema Borko Popović in Radomirom
Popovićem, zastavljeno v korist Hypo AlpeAdria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, MŠ: 1319175000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR,
s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,25 % letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 31. 3. 2024, z možnostjo odpoklica
terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.
SV 246/09
Ob-2728/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 246/09
z dne 24. 3. 2009, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 53,42 m2, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko 1663, stoječi na parceli
številka 915 katastrska občina Murska Sobota, na naslovu Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 15, in ki ga je zastavni dolžnik
Tanacek Blaž, EMŠO 0109988500358, stanujoč Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača
15, 9000 Murska Sobota, pridobil po darilni
pogodbi, sklenjeni dne 4. 6. 2007 z darovalcem Tanacek Milanom, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 15, zastavljeno v korist
upnice UniCredit Banke Slovenija d.d. Ljub
ljana, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 42.450,00
EUR s pripadki.
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SV 198/09
Ob-2731/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 198/09 z dne 27. 3. 2009,
je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica 69, stoječi na parc. št. 283/7
k.o. Hrušica, v skupni izmeri 54,10 m2, last
zastavitelja Esmirja Mustedanagića, stanujočega na Hrušici, Hrušica 67, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična
številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 53.000,00 EUR s pripadki.
SV 359/09
Ob-2764/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 359/09 z dne 27. 3.
2009, je stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe, z naslovom Planina 28, Kranj,
ki stoji na parc. št. 197/12 in 197/13, obe
k.o. Huje, s pogodbeno oznako stanovanja
št. 3, z identifikacijsko številko dela stavbe:
2122-101-101, v izmeri 65,7 m2, last zastaviteljev Petra Bačiča in Špele Brvar Bačič,
oba stan. Planina 28, Kranj, vsakega do
½, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
dne 24. 10. 2003 s prodajalcem Valentinom
Zupančičem, Trg Rivoli 7, Kranj, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 203.000,00 EUR, z letno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2.45
odstotnih točk letno, z odplačilom kredita
v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 31. 3. 2034.
SV 137/09
Ob-2765/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 137/09
z dne 16. 3. 2009, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane je na nepremičnini, ident.
št. 1721-375-20 (stanovanje s površino
109,42 m2, v 3. nadstropju in klet s površino
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5 m2, v stanovanjski stavbi na Gregočičevi
ulici 7, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 26/18
k.o. Gradišče I), v lasti zastavitelja Franca
Možina, Gregorčičeva ulica 7, Ljubljana, pridobljena zastavna pravica v korist zastavnih
upnikov Uroša Cvetka in Jadranke Zupanc,
oba Streliška ulica 5, Ljubljana, za terjatev
v višini 170.000,00 EUR s pp.
SV 202/09
Ob-2773/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 202/09, z dne 25. 3.
2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe
1770-4144-2, stanovanje v 2. etaži, v izmeri
68.67 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi,
na naslovu Pot na Labar 31, Ljubljana, k.o.
Kašelj (1770), zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, pridobljeni na podlagi
kupoprodajne pogodbe, z dne 1. 2. 2009,
last zastavitelja Nedžada Hasanovića, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, matična št.
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pp.
SV 210/09
Ob-2774/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa Dodatka k sporazumu
o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 210/09
z dne 27. 3. 2009, je bila bilo stanovanje
št. 8 z identifikacijsko številko GURSa
1740-01696-018, v izmeri 42.85 m2, ki se
nahaja v tretjem nadstropju (peti) etaži večstanovanjske stavbe s številko 1696.ES, na
naslovu Malgajeva ulica 4, Ljubljana, skupaj
s pripadajočo shrambo, ki stoji na parc. št.
1299/2 k.o. Spodnja Šiška (1740), pridobljeno na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene
z MOL z dne 3. 3. 2009, last zastavitelja Roberta Rebolja, Malgajeva ulica 4, Ljubljana,
zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 160.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3585/2008
Os-8129/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Nade Jukić Lopojda, Ljub
ljanska cesta 90, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o tranšnem plačilu št.
23/90-SPB-F z dne 16. 5. 1990, sklenjene
med prodajalcema SGP Gradnje Domžale
p.o. in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Markič Ružico (sedaj Perič), Brilejeva 2, Ljub
ljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo stanovanje št. 69 v VI. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB1
center Domžale, sedaj vpisano v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 69.E, v vložku
5745/70, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 22. 8. 2005, sklenjene
med prodajalcem Tomom Jugovičem, Jakčeva ulica 8, Ljubljana in predlagateljico kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2008
Dn 164/2007
Os-1477/09
Okrajno sodišče v Kočevju je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jakšič Jožeta, Opekarska ul. 7, Kočevje, ki
ga zastopa poobl. odvetnik Vidmar Samo iz
Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice
pri 1/2 nepremičnine, parcela št. 1593, k.o.
Kočevje ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 14. 11. 2008 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe glede stanovanja
v stanovanjski hiši v Kočevju, Prešernova
ul. 7, v izmeri 89,73 m2, skupaj s 1/2 parcele
št. 1593, k.o. Kočevje, ki je bila sklenjena
med Kavran Majo, Prešernova ul. 7, Kočevje, kot prodajalko ter Jakšič Jožetom,
Opekarska ul. 7, Kočevje in Jakšič Natašo,
Mahovnik 80, kot kupcema, dne 1. 3. 1999,
prijavljena RUJP, izpostava Kočevje, dne
5. 3. 1999, pod številko prejemnega vpisnika K-56/99, podpis prodajalke pa overjen
pri notarki mag. Češarek Nini v Kočevju dne
5. 3. 1999.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, 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 postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 1. 2009
Dn 18342/2008
Os-1140/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zagorc Franca, Male Lašče 87, Velike Lašče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 13 v 3. nad.,
na naslovu Dolenjska cesta 45D, Ljub
ljana, z ident. št. 214.E, vpisano v podvl.
št. 4404/56, k.o. Karlovško predmestje, dne
9. 12. 2008, pod opr. št. Dn 18342/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
neznane številke in datuma, sklenjene med
Poslovnim združenjem »Giposs« Ljubljana,
ki ga je zastopal SG Standard Ljubljana
(kot prodajalec) in Zagorc Francem (kot kupec), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 214.E, vpisano v podvl. št. 4404/56, k.o.
Karlovško 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
Dn 1655/2003
Os-1563/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trnovec Petra, Trebinjska 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Slobodanka Klinc iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 203.E, pri podvl.
1567/44, k.o. Brinje, dne 15. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 1655/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3 507/77 z dne
20. 4. 1977, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6, Ljubljana in
kupcem Slovenijales-trgovina, Beethovnova
11, Ljubljana, za stanovanje št. 3, v pritličju
tretjega stopnišča objekta ob Trebinjski ulici
v Ljubljani, v izmeri 108,10 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2009
Dn 17829/2008
Os-1564/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vr-

tovec Anice, Bukovica 35, Volčja Draga, ki jo
zastopa družba SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. 55.E in 56.E, vpisano v podvl. št.
2827/28, k.o. Bežigrad, dne 16. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 17829/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 193/65
z dne 2. 10. 1965, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot
prodajalcem) in Habe Nado, Glavarjeva 8,
Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 55.E in 56.E, vpisano
v podvl. št. 2827/28, k.o. Bežigrad,
– kupne pogodbe z dne 7. 2. 1972, sklenjene med Habe Nado, Glavarjeva 8, Ljub
ljana, (kot prodajalcem) in Košenina Emilijo
za mlad. hčerko Košenina Temejo, Rožna
dolina, Cesta VI/17, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
55.E, in 56.E, vpisano v podvl. št. 2827/28,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 32115/2005
Os-1565/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Manje Čižman Sheppard, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 4, na naslovu
Rusjanov trg 1, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 2039/4, k.o. Slape, dne
27. 11. 2008, pod opr. št. Dn 32115/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1747/1-06/91
z dne 7. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana
in kupcem Vinčec Brankom, Marinkov trg 2,
Ljubljana, za stanovanje št. 4, na naslovu
Rusjanov trg 1, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 2039/4, 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 28. 1. 2009
Dn 14879/2007
Os-1622/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kopač Petra, Trebušakova ulica 9, Ljubljana,
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ki ga zastopa notar Jože Sikošek, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 11 v 2. nadstropju, na naslovu Škofjeloška 13, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano
v podvl. št. 1545/11, k.o. Preska, dne 18. 12.
2008, pod opr. št. Dn 14879/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
77-5494 z dne 24. 1. 1977, sklenjene med
GP Megrad, Celovška 136, Ljubljana, ki ga
zastopa Standart-invest, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vidmar Mitjo ter Vidmar Tanjo,
oba stanujoča Trg Komandanta Staneta 5,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 1545/11, k.o. Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 15934/2006
Os-1623/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu Šarhova 26, Ljubljana, z ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 1445/2, k.o. Brinje I, dne
11. 12. 2008, pod opr. št. Dn 15934/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 55/6 z dne 16. 3. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš občine Ljubljana - Bežigrad, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Tajništvom za notranje
zadeve s.o., Prešernova ul. št. 18, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 1445/2,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 27423/2005
Os-1624/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Arsić
Dobrile, Papirniški trg 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z ident. št. 3.E in pomožni prostor z ident. št. 4.E, na naslovu Papirniški trg 18, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
4537/13, k.o. Kašelj, dne 19. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 27423/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe z dne 14. 6. 1968, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem

Gradis, Ljubljana (kot prodajalcem) in Škrjanc Ančko, Vevče 58 (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E in 4.E,
vpisano v podvl. št. 4537/13, k.o. Kašelj;
– darilne pogodbe z dne 11. 12. 1984,
sklenjene med Škrjanec Viktorjem, Pečinska 32, Ljubljana - Polje (kot darovalcem) in
Dimnik Barico, Papirniški trg 18, Vevče ter
Sešek Darinko, Pot v Podgorje 3, Dobrunje
(kot obdarjenkama), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 3.E in 4.E, vpisano v podvl.
št. 4537/13, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 24612/2005
Os-1627/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petrovič Ljubomira, Clevelandska 21, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 9 v III. nadstropju, z ident. št. 17.E in shrambo št. 9
v kleti, z ident. št. 18.E, na naslovu Clevelandska ulica 21, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 371/9, k.o. Nove Jarše, dne 22. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 24612/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2 9/81-B z dne 18. 9. 1981, sklenjene
med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis TOZD GE Celje (kot prodajalcem)
in Občino Moste - Polje, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 17.E in 18.E, vpisano v podvl. št. 371/9,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in shrambi, da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 21458/2005
Os-1649/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šinigoj Gačnik Ksenije, Krivec 56,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 41, Ljub
ljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
4132/15, k.o. Vič, dne 30. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 21458/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 589/62 z dne
25. 10. 1962, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič - Rudnik in kupovalko Travnik Jelko,
Gornji trg 15, Ljubljana, za stanovanje št.
15 v 3. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 41, Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano
v podvl. št. 4132/15, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 24750/2006
Os-1650/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje Jerebic, Rožanska ulica 6,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 208.E, pri podvl.
4024/36, k.o. Bežigrad, dne 18. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 24750/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 8. 6.
1984, sklenjene med darovalko Elizabeto
Štolfa, Ul. borcev 39, Lucija, in obdarovanko Andrejo Gicič, Rožanska 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 30, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Rožanska 6,
v skupni izmeri 57,53 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 30. 1. 2009
Dn 5116/2007
Os-1651/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kastelic Antona, Vzajemna ul. 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo, stoječo na parc. št.
1551/200, vpisano v vl. št. 10, k.o. Zelena jama, dne 28. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 5116/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
neznanim prodajalcem in Kastelic Antonom
(kot kupcem), za nepremičnino, stoječo na
parc. št. 1551/200, vpisano v vl. št. 10, k.o.
Zelena jama.
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 3. 2. 2009
Dn 18175/2007
Os-1652/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Žitnik, Smrjene 88, Škofljica, ki jo zastopa odv. pisarna Dušan Golovrški iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 668/10, vpisano v vl. št.
27, k.o. Gradišče, dne 11. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 18175/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li-
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stine, prodajne pogodbe z dne 14. 3. 1977,
sklenjene med Marucelj Antonom, Smrjene
7, Škofljica (kot prodajalcem) ter Kovač Sonjo in Petrom, oba Hladnikova 29, Ljubljana,
Žitnik Majo, Hladnikova 29, Ljubljana in Žitnik Matjažem, Melikova 25, Ljubljana (kot
kupci), za nepremičnino parc. št. 668/10,
vpisano v vl. št. 27, k.o. Gradišče.
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. 1. 2009
Dn 16444/2005
Os-1654/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Keranović Sabahudina, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium, Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 24, na naslovu Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 1645/24, k.o. Moste, dne 4. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 16444/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1879/1-06/92 z dne 19. 10. 1992,
sklenjene med Slovenskimi železnicami
Ljubljana p.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Pranjić Ilijo, Gašperšičeva 6, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št. 1645/24,
k.o. Moste;
– darilne pogodbe z dne 3. 12. 1993,
sklenjene med Pranjič Ilijo, Gašperšičeva 6,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Pranjić Verko,
Gašperšičeva 6, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 1645/24, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2009
Dn 18174/2007
Os-1655/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Žitnik, Smrjene 88, Škofljica, ki jo zastopa odv. pisarna Dušan Golovrški iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 668/8, vpisano v vl. št.
623, k.o. Gradišče, dne 11. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 18174/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, aneksa k nepremičninski kupoprodajni pogodbi z dne 8. 6. 2007, sklenjenega
med Milanom (Mile) Sertičem, Pokopališka
1, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Kovač
Sonjo, Kovač Petrom, Žitnik Majo in Žitnik
Matjažem, vsi Smrjene 88a, Škofljica (kot
kupci), za nepremičnino parc. št. 668/8, vpisano v vl. št. 623, k.o. Gradišče.
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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 27. 1. 2009
Dn 21856/2006
Os-1670/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Habat Branke, Študljanska cesta 62, Domžale,
ki jo zastopa notar Jože Rožman, Kolodvorska cesta 9a, Domžale, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 23.E, 24.E in 25.E, vpisano v podvl. št. 3733/10, k.o. Bežigrad, dne
11. 12. 2008, pod opr. št. Dn. 21856/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 11. 1991, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija
ceste Tehnika Obnova, Ljubljana (kot prodajalcem) in Lukan Milanom, Ravbarjeva 3,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 23.E, 24.E in 25.E, vpisano v podvl. št. 3733/10, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 14447/2008
Os-1671/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbke Zdolšek, Štrumova 21,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Stojan Zdolšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 8 v 1. nadstropju,
s shrambo, na naslovu Žaucerjeva 19, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 8.E, podvl. št.
4413/8, k.o. Vič, dne 9. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 14447/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 25/87-05/1 z dne
20. 1. 1987, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
13, Grosuplje in kupovalko Mojco Javh, Iga
Grudna 9, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 8, v 3. stopnišču bloka A3 v izmeri 62,
85 m2, soseska VS-3/2-Viško Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 19696/2007
Os-1672/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja

Franca Jagodica, Ul. Konrada Babnika, 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje v izmeri 37,95 m2, na naslovu Ziherlova 43, Ljubljana, z ident. št. 44.E, podvl. št. 5985/44, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 8. 1. 2009, pod opr. št. Dn 19696/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
V-217/83-M.G. o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta z dne 20. 9. 1983, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB
14, Ljubljana, Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane n.sol.o., Kardeljeva pl. 22, Ljubljana in
Francem Jagodicem, Ul. Konrada Babnika
20, Ljubljana, za garsonjero št. 43 v 6. nadstropju, v površini 32,82 m2, ki se nahaja
v objektu D-3, Soseska VS-1 Trnovo.
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. 2. 2009
Dn 2977/2006
Os-1673/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
družbe Lescom Medvode d.o.o., Trgovsko
in proizvodno podjetje, Spodnje Pirniče 28c,
1251 Medvode, ki ga zastopa odvetnik Igor
Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
poslovni prostor št. I/3AB v I. nadstropju,
na naslovu Ulica majorja Lavriča 12, Ljub
ljana, z ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
2606/34, k.o. Dravlje, dne 8. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 2977/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih
prostorov št. ZIG/20/91 z dne 20. 12. 1991,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, d.o.o., Ljubljana in
kupcem Zavodom za raziskavo materiala in
konstrukcij, Inštitut za materiale, Ljubljana,
za nepremičnino, poslovni prostor št I/3AB
v I. nadstropju, na naslovu Ulica majorja Lavriča 12, Ljubljana, z ident. št. 36.E, vpisano
v podvl. št. 2606/34, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
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 27. 1. 2009
Dn 6133/2006
Os-1683/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koblar Pavla, Brdo 70, Bovec, ki ga zastopa
Kenda Boris, Čezsoča 105, Bovec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 62, Ljubljana, z ident. št.
12.E, vpisano v podvl. št. 4153/12, k.o. Vič,
dne 13. 1. 2009, pod opr. št. Dn 6133/2006,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 116/66 z dne 22. 9. 1966, sklenjene med GP Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Srimšek Ljubo, Ob Zeleni
jami 13, Ljubljana ter Koblar Pavlom ter Anico, oba Vižmarje 182a, Ljubljana (kot kupci), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
12.E, vpisano v podvl. št. 4153/12, k.o. Vič.
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 3. 2. 2009
Dn 20317/2007
Os-1684/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šinko
Zdravka, Cesta v Zgornji Log 57, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Tomaž Lepša iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v 2. nadstropju,
na naslovu Zavetiška ulica 12, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 4289/9, k.o. Vič, dne
11. 12. 2008, pod opr. št. Dn 20317/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 7/KTL z dne
22. 9. 1994, sklenjene med Stanovanjskim
skladom RS, ki ga je zastopal direktor Edvard Oven (kot prodajalcem) in Antonijo Bozovičar, EMŠO 1709931505281 (kot kupovalko), za stanovanje, ki ima danes ident. št.
9.E, vpisano v podvl. št. 4289/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 1053/2006
Os-1685/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jalšovec Valterja, Rožna ulica 13, Mokronog, ki
jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 31 v kleti,
Gt 3/3, na naslovu Osenjakova ulica, Ljub
ljana, z ident. št. 60.E, vpisano v podvl. št.
2195/60, k.o. Slape, dne 12. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 1053/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. Gt 3/3-322/89
z dne 8. 12. 1989, sklenjene med GIP
Gradis Ljubljana TOZD Gradbena operativa Ljubljana, ki ga je zastopal Zavod za
izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Hohnec Brankom,
Chengdujska 34, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 60.E,
vpisano v podvl. št. 2195/60, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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. 2. 2009
Dn 15751/2005
Os-1686/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krašovec Barbare, Vipavska 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
poslovni prostor št. P4 v pritličju, na naslovu Vošnjakova ulica 5, Ljubljana z ident. št.
4.E, v podvl št. 1299/4, k.o. Ajdovščina, dne
23. 10. 2008, pod opr. št. Dn 15751/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 3277/61 z dne
20. 9. 1961, sklenjene med Zavodom za
stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim skladom občine Ljubljana - Center, Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
4.E, v podvl. št. 1299/4, k.o. Ajdovščina;
– kupoprodajne pogodbe št. 02/1-71/6
z dne 16. 8. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana - Center,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Zastopstvom
inozemskih tovarn Tehno-Union Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, v podvl. št. 1299/4, k.o.
Ajdovščina;
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajne uporabe in posesti poslovnih prostorov z dne 26. 3. 1979, sklenjene med
Tehno-Union, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Hotelom Lev Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
v podvl. št. 1299/4, k.o. Ajdovščina;
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5.
1996, sklenjene med Mestno optiko d.d.,
Ljubljana (kot prodajalko) in Borec Alojzijo
ter Borec Janezom, oba stanujoča Komanova 35, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, v podvl.
št. 1299/4, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
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 27. 1. 2009
Dn 24552/2006
Os-1687/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša Vesela, Stražarjeva 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 958/3, k.o. Spodnja Šiška, dne
29. 12. 2008, pod opr. št. Dn 24552/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 5. 1980, sklenjene med
Franjom Strmolijem in Alešem Veselom.
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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 26624/2005
Os-1688/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cetinski Aljoše, Brodarjev trg 6, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
15 v pritličju na naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 75.E, vpisano
v podvl. št. 1680/75, k.o. Moste, dne 18. 12.
2008, pod opr. št. Dn 26624/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 421/84
z dne 20. 12. 1984, sklenjene med prodajalcem Imos - podjetje za gradbeni inženiring
investicijskih del doma in v tujini p.o. Ljub
ljana in kupovalko Bizjak Olgo, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, za nepremičnino,
garažo št. 15 v pritličju, na naslovu Gt 1/3
Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 75.E,
vpisano v podvl. št. 1680/75, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1993, sklenjene med prodajalko Bizjak
Olgo, Brodarjev trg 5, Ljubljana in kupcem
Cetinski Aljošo, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
za nepremičnino, garažo št. 15 v pritličju,
na naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljub
ljana, z ident. št. 75.E, vpisano v podvl. št.
1680/75, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 22092/2005
Os-1689/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Beganović Mustafe, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 225 v 2. etaži C, na naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 225.E, vpisano v podvl. št.
1638/39, k.o. Moste, dne 9. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 22092/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznane številke in datuma, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste,
Ljubljana in kupcem Beganović Paška (Mustafa) iz Ljubljane, za nepremičnino, garažo
št. 225 v 2. etaži C, na naslovu ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 225.E, vpisano
v podvl. št. 1638/39, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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. 2. 2009
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Dn 16766/2005
Os-1691/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Munda Franca in Munda Neže, oba stanujoča Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, ki
ju zastopa Nerat - Rupnik Jožefa, direktor
JUS-KO d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nad.,
na naslovu Tomažičeva ulica 38, Ljubljana,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 3925/7,
k.o. Vič, dne 27. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 16766/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne in prodajne pogodbe z dne 15. 12.
1968, sklenjene med GP Tehnogradom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Munda Nežiko ter Francem, Šmartinska 21, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, stanovanje
št. 7 v 1. nad., na naslovu Tomažičeva ulica
38, Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 3925/7, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2009
Dn 7221/2006
Os-1692/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Leben Jolande, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 173 v 1. nadstropju, Gt 3/3 Osenjakova ulica, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 2195/158, k.o. Slape,
dne 11. 12. 2008, pod opr. št. Dn 7221/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 526/91 z dne
20. 9. 1991, sklenjene med Gradis - gradbeno podjetje, p.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 11, ki ga je zastopal Zil, inženiring
p.o., Ljubljana, Kersnikova 10, po direktorju
Mankoč Nestorju (kot prodajalcem) in Nikolo Damjanovičem, Marinkov trg 4, Ljubljana
(kot kupcem) za garažo št. 173/I. nad., v garažnem objektu Gt - 3/3, soseska MS 5,2
Fužine, v izmeri 13,12 m2, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 4.
1994, sklenjene med Nikolo Damjanovičem,
Rusjanov trg 3, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Marijem Škafarjem, Rusjanov trg 10, Ljub
ljana (kot kupcem), za garažo št. 173/I. nad.,
v garažnem objektu Gt - 3/3, soseska MS
5,2 Fužine, v izmeri 13,12 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 1032/2006
Os-1693/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zadevi predlagateljice Zeljkovič Smiljke, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 11 v 1. nadstropju, na naslovu Beblerjev
trg 3, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano
v podvl. št. 364/11, k.o. Nove Jarše, dne
12. 1. 2009, pod opr. št. Dn 1032/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
MS 12/2-Y-2 50/81 z dne 10. 1. 1981, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD GE Ljubljana (kot prodajalcem) in Zeljkovič Urošem ter Zeljkovič
Smiljko, oba Pot na Rakovo Jelšo 71d, Ljub
ljana (kot kupcema) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št.
364/11, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 3531/2006
Os-1694/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Be.eF.eS. d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro
Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
poslovni prostor v 4. etaži, na naslovu Cesta v Kleče 12, Ljubljana, z ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 3181/9, k.o. Dravlje,
dne 12. 1. 2009, pod opr. št. Dn 3531/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 620 z dne 7. 9. 1992, sklenjene
med prodajalcem Megrad Inženiring, Cesta v Kleče 12, Ljubljana in kupcem Multi project, d.d., Tržaška 132, Ljubljana, za
nepremičnino, poslovni prostor v 4. etaži,
na naslovu Cesta v Kleče 12, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 3181/9,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
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. 2. 2009
Dn 24617/2005
Os-1695/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Černe Ljubice, Šišenska cesta 24, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, dvosobno stanovanje št. 4 v 1.
nadstropju, z drvarnico in ozimnico št. 4,
na naslovu Tugomerjeva ul. 16, Ljubljana,
z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4518/4,
k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 24617/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-971/91 z dne 14. 11. 1991,

sklenjene med Občino Ljubljana Center,
Ljubljana (kot prodajalko) in Prah Jankom,
Tugomerjeva 16, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 4518/4, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 24074/2005
Os-1696/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jeklič Oset Helene, Vodnikova cesta 181,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 188 v 3. etaži A, na naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 282.E, vpisano v podvl. št.
1637/150, k.o. Moste, dne 9. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 24074/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe neznanega datuma
in številke, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Smodič Milanom, Kajuhova
44, Ljubljana ter Zagorjan Sonjo, Črni potok
1, Kočevje (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 282.E, vpisano v podvl. št. 1637/150, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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. 2. 2009
Dn 22291/2007
Os-1697/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mufide Dizdarević, Cesta komandanta Staneta 35, Medvode, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za parc. št. 47/7, vl. št. 628,
k.o. Medvode, dne 5. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 22291/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 05/2-13.968/Š
z dne 17. 3. 1969, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Dom Ljub
ljana, Kersnikova 6 in kupovalko Jerico Jamnik, Kržišnikova 2, Medvode, za enosobno
stanovanje v izmeri 36,99 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši, na naslovu Cesta komandanta Staneta 35, Medvode, in predstavlja 20% predmetne nepremičnine.
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 5. 2. 2009
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Dn 21375/2005
Os-1698/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Domen Neffat, iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
s parc. št. 2209, 2210 in 2211, vpisane v vl.
št. 1266 ter nepremičnini s parc. št. 3784 in
3785, vpisani v vl. št. 1426, k.o. Tabor, dne
19. 12. 2008 pod opr. št. Dn 21375/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 06/2-5682 z dne 30. 5.
1973, sklenjene med Otorepec Ivanko, Ul.
Moše Pijade 41a, Ljubljana (kot prodajalko)
in Skladom za urejanje mestnega zemljišča
občine Ljubljana Center (kot kupcem), za
nepremičnine s parc. št. 2209, 2210 in 221,
vpisane v vl. 1266, k.o. Tabor,
– pogodbe št. KS-04/6-3106 z dne 26. 4.
1972, sklenjene med Skladom za urejanje
mestnega zemljišča občine Ljubljana, Center
(kot prodajalcem) in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS Slovenije
(kot kupcem), za nepremičnine s parc. št.
2209, 2210 in 221, vpisane v vl. 1266, k.o.
Tabor ter nepremičnini s parc. št. 3784 in
3785, vpisani v vl. št. 1426, k.o. Tabor.
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 5. 2. 2009
Dn 9933/2007
Os-1699/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Šega, Budicinova 3, Piran, ki jo
zastopa odv. Karmen Pavlin iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 17 v 2. nadstropju, na Janežičevi
13 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 34.E in
35.E, podvl. št. 141/17, k.o. Prule, dne 7. 1.
2009 pod opr. št. Dn 9933/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe
in uprave na posameznih delih stavbe št.
02/1-3717/1 z dne 21. 7. 1966, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Center in kupovalko Marijo
Hočevar, Janežičeva 13, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 17 s pritiklinami v izmeri 35,14 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
objekta B-8 v Janežičevi ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2009
Dn 7207/2006
Os-1700/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Sedej, Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 94 v pritličju, Gt 3/2 Osenjakova ulica, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
2194/117, k.o. Slape, dne 11. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 7207/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 174/88,
sklenjene med GIP Gradis TOZD Operativa
Ljubljana (kot prodajalcem) in Gaspari Dragom, roj. 27. 5. 1962 ter Gaspari Marto, roj.
22. 12. 1954, oba stanujoča Chengdujska
6, Ljubljana (kot kupcema), za garažo št.
97/PT, na naslovu Osenjakova ulica Gt 3/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 15743/2005
Os-1762/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Koren, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 18 v 2.
nadstropju, na naslovu Ziherlova 4, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 5266/18, k.o. Trnovsko predmestje, dne
17. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15743/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 50-G2/VS-1 z dne
27. 11. 1978, I. dodatka h kupni pogodbi št.
50-G2/VS-1 z dne 21. 9. 1979, II. dodatka
h kupni pogodbi št. 50-G2/VS-1 z dne 28. 5.
1980, sklenjenih med prodajalcem, Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana in kupcem
Osmanagić Nurijo, Zelena pot 20, Ljubljana,
za stanovanje št. 18 v 2. nadstropju, na
naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, z ident. št.
18.E, vpisano v podvl. št. 5266/18, k.o. Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1981, sklenjene med prodajalcem Osmanagić Nurijo, Ziherlova 4, Ljubljana in kupovalko Meto Zagorc, Poljanski nasip 28, Ljub
ljana, za stanovanje št. 18 v 2. nadstropju,
na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 5266/18, k.o.
Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7.
1983, sklenjene med prodajalko Meto Zagorc, Ziherlova 4, Ljubljana in kupcem Kotnik Francem, Cesta 27. aprila 29a, Ljub
ljana, za stanovanje št. 18 v 2. nadstropju,
na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 5266/18, k.o.
Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8.
1985, sklenjene med prodajalcem Kotnik
Francem, Ziherlova 4, Ljubljana in kupovalko Zupanič Zvonko, Lenardova 14, Maribor,
za stanovanje št. 18 v 2. nadstropju, na
naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, z ident. št.
18.E, vpisano v podvl. št. 5266/18, k.o. Trnovsko predmestje,
– menjalne pogodbe z dne 31. 3. 1985,
sklenjene med prvo pogodbenico Zupanič
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Zvonko, Lenardova 14, Maribor in drugo
pogodbenico Kernev Marijo, Korpusa 34,
Piran, za stanovanje št. 18 v 2. nadstropju,
na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 5266/18, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2009
Dn 28971/2005
Os-1805/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Šinkovec Judite in Vincenca, oba Stara
slovenska 16, Ljubljana, ki ju zastopa odv.
Katarina Magyar Erjavec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice do 1/12 in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino s parc. št. 1746/1 in 1746/2,
vpisano v vl. št. 27, k.o. Nove Jarše, dne
24. 11. 2008, pod opr. št. Dn 28971/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 1986 in dodatka
h kupoprodajni pogodbi z dne 27. 1. 1987,
sklenjena med Bolha Antonom, Slovenska
14, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Šinkovec Judito in Vincencom, oba Slovenska 14,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino
s parc. št. 1746/1 in 1746/2, vpisano v vl. št.
27, k.o. Nove Jarše.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2009
Dn 3022/2006
Os-1806/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Pelati d.o.o., Krakovska
cesta 11, Domžale, ki jo zastopa odvetnik Andrej Jarkovič, Tavčarjeva ulica 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, parc. št. 350/1, vpisano
v vl. št. 85, k.o. Dravlje in stanovanje št. 1
v 1. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 113, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 3710/19, k.o. Bežigrad, dne
12. 1. 2009, pod opr. št. Dn 3022/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa
kupoprodajne pogodbe SV 897/99 z dne
11. 6. 1999, sklenjenega med prodajalcem
Jenko Jankom, Vodnikova iz Ljubljane in
kupcem Hašim Fazljiu iz Ljubljane, za nepremičnino, stoječo na parc. št. 350/1, vpisano v vl. št. 85, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 3950/2008
Os-1807/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milke Kosmina, Draveljska cesta 10c, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 125.E, podvl.
št. 3342/97, k.o. Dravlje, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 3950/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 3-2383/80-KP/PO
z dne 30. 6. 1980, sklenjene med Občino
Ljubljana Šiška (kot prodajalko) in Milko Kosmina, Draveljska 10c, Ljubljana (kot kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
125.E, podvl. št. 3342/97, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2009
Dn 2968/2006
Os-1808/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maček Borisa, Ljubeljska ulica 24, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Drago Čučnik,
Stari trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 57
v IV. nadstropju, z ident. št. 116.E in klet št.
57, z ident. št. 117.E, na naslovu Ljubeljska
24, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3776/57,
k.o. Zgornja Šiška, dne 6. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 2968/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 0110/Pd-94 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Litostroj Holding d.d. in kupcem Kladnik Rudolfom, za nepremičnino, stanovanje št. 57
v IV. nadstropju, z ident. št. 116.E in klet št.
57, z ident. št. 117.E, na naslovu Ljubeljska
24, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3776/57,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2009
Dn 29278/2007
Os-1810/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele Naglič, Medno 31d, Ljubljana
Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 11, v 1. nadstropju, na naslovu Gotska 6, Ljubljana, z identifikatorjem št.
55.E, podvl. št. 3017/55, k.o. Dravlje, dne
14. 1. 2009 pod opr. št. Dn 29278/2007, iz-
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
70-3256 z dne 12. 10. 1970, sklenjene med
prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana in kupovalko Angelo Naglič, Kersnikova 11, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 11, ki leži v 1. nadstropju 3. stopnišča,
na južni strani objekta T-1, Soseska S-6,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2009
Dn 26749/2006
Os-1811/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Vomer, Zelena pot 11, Ljubljana,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje
št. 27 v 3. etaži, na naslovu Zelena pot 11,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 27.E, podvl.
št. 5891/27, k.o. Trnovsko predmestje, dne
8. 1. 2009, pod opr. št. Dn 26749/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 217/67 z dne 4. 6. 1967, sklenjene
med prodajalcem GP Tehnograd Ljubljana,
Tržaška 68a in kupcem dr. Ivom Vomerjem,
Zelena pot 11, Ljubljana, za triinpolsobno
stanovanje v bloku A-8, v soseski S-2 Vič,
v 1. nadstropju, v izmeri 83,36 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 9. 2. 2009
Dn 14536/2007
Os-1812/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Potočnik Marjete in Mitje, Teslova 27, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice do
2/11 in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino s parc. št. 398.S, vpisano
v vl. št. 691, k.o. Gradišče II, 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 14536/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
22. 1. 1975, sklenjene med Ano Štukl-Kurilo,
Teslova 27, Ljubljana (kot prodajalko) in Kemijskim institutom Borisa Kidriča, Hajdrihova
19, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino
s parc. št. 398.S, vpisano v vl. št. 691, k.o.
Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2009

Dn 15598/2005
Os-1845/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pogačar Stanislava, Jamova cesta 66,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 6 v pritličju 1A niza,
ob Jamovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 4019/6, k.o. Vič, dne
10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15598/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
31/74-02/5 z dne 4. 3. 1974, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje in kupcem Drobnič Božom, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, za garažo št. 6
v pritličju 1A niza, ob Jamovi ulici v Ljubljani,
z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 4019/6,
k.o. Vič.
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 9. 2. 2009
Dn 33165/2004
Os-1846/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Branislavke Flere, Razlagova 7,
Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje, na naslovu Močnikova ulica 6
v Ljubljani, v izmeri 59,89 m2, z ident. št.
dela stavbe 1726-170-16, parc. št. 86/4, k.o.
Šentpeter, dne 12. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 33165/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Komunalnim skladom Občine Ljubljana-Center in
kupcem Institutom Jožef Štefan, za stanovanje na naslovu Močnikova ulica 6 v Ljubljani,
v izmeri 59,89 m2, z ident. št. dela stavbe
1726-170-16, parc. št. 86/4, k.o. Šentpeter,
– kupne pogodbe št. UI-CB/JL-7668
z dne 5. 10. 1964, sklenjene med prodajalcem Institutom Jožef Štefan in kupovalko
Gabrijelo Turnšek, Močnikova 6, Ljubljana,
za stanovanje na naslovu Močnikova ulica
6 v Ljubljani, v izmeri 59,89 m2, z ident. št.
dela stavbe 1726-170-16, parc. št. 86/4, k.o.
Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11.
1984, sklenjene med prodajalko Gabrijelo
Turnšek, Močnikova 6, Ljubljana in kupcem
Mikuš Dušanom, Rožna dolina c. II/4, Ljub
ljana, za stanovanje na naslovu Močnikova
ulica 6 v Ljubljani, v izmeri 59,89 m2, z ident.
št. dela stavbe 1726-170-16, parc. št. 86/4,
k.o. Šentpeter,
– pogodbe o zamenjavi stanovanja z dne
20. 5. 1991, sklenjene med prvo pogodbenikoma Milanom in Dragico Radulović,
oba Pot na Fužine 13, Ljubljana ter drugo
pogodbenikoma Dušanom in Ružo Mikuš,
oba Močnikova 6, Ljubljana, za stanovanje
na naslovu Močnikova ulica 6 v Ljubljani,
v izmeri 59,89 m2, z ident. št. dela stavbe
1726-170-16, parc. št. 86/4, k.o. Šentpeter,
– pogodbe o zamenjavi nepremičnin
neznanega datuma, sklenjene med prvo
pogodbenico Branislavko Flere iz Novega
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Sada, Jugoslavija in drugo pogodbenico
Dragico Radulović, Močnikova 6, Ljubljana,
za stanovanje na naslovu Močnikova ulica
6 v Ljubljani, v izmeri 59,89 m2, z ident. št.
dela stavbe 1726-170-16, parc. št. 86/4, k.o.
Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2009
Dn 3781/2006
Os-1847/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Verdnik Pal Ingrid, Ločnikarjeva 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 20, na naslovu
Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana, z ident. št.
14.E, vpisano v podvl. št. 4286/14, k.o. Vič,
dne 9. 1. 2009, pod opr. št. Dn 3781/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 62/67 z dne 19. 2. 1967,
sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd,
Ljubljana in kupcem Verdnik Vinkom iz
Ljubljane, za nepremičnino, stanovanje št.
20, na naslovu Ločnikarjeva ulica 12, Ljub
ljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št.
4286/14, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 23316/2005
Os-1849/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marinč Marije Magdalene, Tomažičeva ulica 42, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 21 v mansardi in shrambo št. 21
v kleti, na naslovu Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, z ident. št. 41.E in 42.E, v podvl. št. 3861/22, k.o. Vič, dne 6. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 23316/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med GP Tehnograd,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Kleparstvo,
ključavničarstvo in strešno kleparstvo Monter Ljubljana, Celovška 180b, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 41.E in 42.E, v podvl. št. 3861/22,
k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12.
1978, sklenjene med Kleparstvo, ključavničarstvo in strešno izolaterstvo Monter Ljub
ljana, Celovška 180b, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ferenc Antonom, Tomažičeva 42,
Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 41.E in 42.E, v podvl. št.
3861/22, k.o. Vič.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 5118/2006
Os-1850/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Petrič Danice, Gabrovčec 19, Krka, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 18 v 1. nadstropju,
na naslovu Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana,
z ident. št. 130.E, v podvl. št. 1682/130,
k.o. Moste, dne 2. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 5118/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 702/86 z dne
26. 5. 1986, sklenjene med Imos, podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma
in v tujini, p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Petrič Marjanom ter Danico, Trg oktobrske
revolucije 1, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 130.E,
v podvl. št. 1682/130, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 22058/2005
Os-1851/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Predikaka Andreja, Grablovičeva 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje in nestanovanjsko rabo, na
naslovu Grablovičeva 34, Ljubljana, z ident.
št. 1.E in 2.E, vpisano v podvl. št. 376/2,
k.o. Šentpeter, dne 30. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 22058/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-279/92 z dne 11. 6. 1992, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Center,
Ljubljana in kupcem Cvetković Stamenom,
Grablovičeva 34, Ljubljana, za stanovanje in
nestanovanjsko rabo na naslovu Grablovičeva 34, Ljubljana, z ident. št. 1.E in 2.E, vpisano v podvl. št. 376/2, k.o. Šentpeter.
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 13. 2. 2009
Dn 2645/2006
Os-1852/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lojka Antona, Klanska ulica 5, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 35, garažna stavba,
Medvode, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 967/35, k.o. Medvode, dne 9. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 2645/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G - 1858
z dne 13. 10. 1978, sklenjene med prodajalcem SGP Tehnik Škofja Loka, ki ga je zastopal Standard - Invest, n.Sol.o., Ljubljana
in kupcema Zabukovec Viktorjem, Medvode
152 ter Kovačič Tanjo, Zvezda 9, Ljubljana,
za nepremičnino, garažo št. 35, garažna
stavba, Medvode, z ident. št. 35.E, vpisano
v podvl. št. 967/35, k.o. Medvode;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji garaže z dne 3. 6. 1994, sklenjene med prodajalcem Bregar Ernestom, Ul. k Studencu 3,
Medvode in kupcema dr. Žerovnik Janezom
ter Jano, Klanska 5, Medvode, za nepremičnino, garažo št. 35, garažna stavba, Medvode, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št.
967/35, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 9397/2005
Os-1853/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zumrete Dedić, Zarnikova ulica 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, pomožni prostor in klet na naslovu Zarnikova ulica 4,
Ljubljana, z ident. št. 46.E, 47.E in 48.E,
vpisano v podvl. št. 618714, k.o. Poljansko predmestje, dne 13. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 9397/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2823/91 z dne 10. 2. 1992,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Center in kupovalko Viktorijo Ahčan, Zarnikova 4, Ljubljana, za stanovanje, pomožni
prostor in klet na naslovu Zarnikova ulica
4, Ljubljana, z ident. št. 46.E, 47.E in 48.E,
vpisano v podvl. št. 618714, 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 12. 2. 2009
Dn 29845/2007
Os-1854/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Jenka, Račica 41c, Loka pri
Zidanem Mostu, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne li-
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stine za stanovanje št. 62 v 8. nadstropju,
na Topniški 70 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 62.E, podvl. št. 3844/63, k.o. Bežigrad, in garaže št. 41 v kleti, ob Topniški
ulici, z identifikatorjem št. 41.E, podvl. št.
3667/42, k.o. Bežigrad, dne 23. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 29845/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1/62 z dne 19. 3.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8 ter kupcema Slavko Jenko in Zdravkom
Jenkom, Topniška 32, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje z oznako B in s površino 57,89 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju
stanovanjskega objekta S-1, v Topniški 70
v Ljubljana in ima št. 62;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5.
2005, sklenjene med prodajalcem Zdravkom Jenkom, Topniška 70, Ljubljana in
kupcem Vladimirjem Jenkom, Rečica 41c,
Loka pri Zidanem Mostu, za nepremičnine,
vpisane v podvl. št. 3667/42 in 3844/63, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2009
Dn 31973/2008
Os-1907/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dobrin Janka, Vodnikova cesta 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, štirisobno stanovanje št. 29. v VI.
nadstropju, s shrambo št. 29 v kleti, na naslovu Vodnikova cesta 4, Ljubljana, z ident.
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 2153/60, k.o.
Spodnja Šiška, dne 15. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 31973, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 149/84 z dne 7. 3. 1984,
sklenjene med DO Giposs Inženiring, TOZD
Inženiring, n.sub.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Trnavčević Rudolfom in Anito, oba
Ul. bratov Učakar 132, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 2153/60, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 21008/2005
Os-1908/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 66, na
naslovu Brodarjev trg 4, Ljubljana, z ident.
št. 161.E, vpisano v podvl. št. 1479/161,
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k.o. Moste, dne 13. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 21008/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. MS 4/5 485/81 z dne
2. 6. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana
in kupcem Golubović Ratkom, Kogojeva
10, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 66, na naslovu Brodarjev trg 4, Ljub
ljana, z ident. št. 161.E, vpisano v podvl. št.
1479/161, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 21011/2005
Os-1909/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 94, na naslovu
Preglov trg 2, Ljubljana, z ident. št. 294.E,
vpisano v podvl. št. 1573/192, k.o. Moste,
dne 13. 1. 2009, pod opr. št. Dn 21011/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. MS 4/5-704/83 z dne 29. 2.
1984, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana in kupcema Jamnik Zlatkom
in Jamnik (Mahne) Anico, oba Gradež 12,
Turjak, za nepremičnino, stanovanje št. 94,
na naslovu Preglov trg 2, Ljubljana, z ident.
št. 294.E, vpisano v podvl. št. 1573/192,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 24082/2005
Os-1910/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šipec
Stanislava, Kajuhova 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 188 v 2 etaži B, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 188.E, vpisano v podvl. št. 1639/56, k.o. Moste, dne 9. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 24082/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 10. 1.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Šipec Stanetom, Kajuhova 36,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 188.E, vpisano v podvl.
št. 1639/56, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 6303/2006
Os-1911/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hutinović Esada, Ob žici 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5 v pritličju, na naslovu
Ob žici 3, Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 2624/5, k.o. Dravlje, dne
14. 1. 2009, pod opr. št. Dn 6303/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 6. 4. 1971, sklenjene med SGP Hrastnik, Dolska c. 9, Hrastnik (kot prvo pogodbeno stranko), Kočar Mihaelo (kot drugo
pogodbeno stranko), Kočar Ludvikom (kot
tretjo pogodbeno stranko), Kočar Ano (kot
četrto pogodbeno stranko), Kočar Marjanom
(kot peto pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 2624/5, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 1213/2006
Os-1912/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Boštjančič Dušice, Streliška ulica 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 20 v 5. nadstropju,
na naslovu Streliška 1, Ljubljana, z ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 567/19, k.o.
Poljansko predmestje, dne 13. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 1213/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 362-01-318/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in Boštjančič
Francem, Streliška 1, Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 567/19, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 3351/2006
Os-1913/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Alex d.o.o., Tavčarjeva 8, Žiri, ki
ga zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo, stoječo na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
parc. št. 2004/3, vpisano v vl. št. 1598,
k.o. Bežigrad, dne 9. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 3351/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe garaže z dne 10. 10.
2001, sklenjene med prodajalko Poje Bibijano, stanujočo Bežigrad 18, Ljubljana in
kupcem družbo Alex d.o.o., Tavčarjeva 8,
Žiri, ki jo zastopa direktor družbe Aleš Kopač, za nepremičnino, garažo, stoječo na
parc. št. 2004/3, vpisano v vl. št. 1598, k.o.
Bežigrad.
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 13. 2. 2009
Dn 6134/2006
Os-1914/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kruh Vasje, Ulica Ivana Regenta 17, Nova
Gorica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 14 v 2.
nadstropju, na naslovu Jamova cesta 72,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 4149/14, k.o. Vič, dne 13. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 6134/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63
z dne 18. 10. 1963, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim skladom
ObS Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 4149/14,
k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe št. 20/64 z dne
8. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim
skladom OBSk Ljubljana Vič - Rudnik, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kruh Jernejem,
Prešernova 12, Nova Gorica (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 4149/14, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 1122/2006
Os-1916/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stajič Sima, Gašperšičeva ul. 8, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 47 v kleti,
Gt 3/3, na naslovu Osenjakova ulica, Ljub
ljana, z ident. št. 44.E, vpisano v podvl.
št. 2195/44, k.o. Slape, dne 13. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 1122/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
GT 3/3-594/93 z dne 26. 2. 1993, sklenjene

med Gradis - gradbeno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Brezovar Bojo in Sonjo, oba stanujoča Leninov
trg 2, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 44.E, vpisano
v podvl. št. 2195/44, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 2760/2006
Os-1917/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Najdič Nure, Novo Polje, Rusjanov
trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Simšič Sergij, Linhartova 62, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 90, na naslovu Rusjanov trg
8, Ljubljana, z ident. št. 90.E, vpisano v podvl. št. 2021/90, k.o. Slape, dne 12. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 2760/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-102/91 z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo in kupcem Dvornik Josipom, Marinkov
trg 12, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 90, na naslovu Rusjanov trg 8,
Ljubljana, z ident. št. 90.E, vpisano v podvl.
št. 2021/90, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 3958/2006
Os-1918/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sečnik Petra, Perovo 5, Grosuplje, ki
ga zastopa družba JUS-KO, d.o.o., direktor
Nerat-Rupnik Jožefa, Proletarska 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 1 v 1. nadstropju,
na naslovu Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 5630/3,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 12. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 3958/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 340-2/92, sklenjene med
prodajalcem Mestom Ljubljana in kupcem
Knez Smiljo, Ziherlova 10, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v 1. nadstropju,
na naslovu Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 5630/3,
k.o. Trnovsko predmestje.
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 1234/2006
Os-1920/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic
Stegovec Mare, Krivec 54a, Ljubljana in
Podboj Daliborke, Krivec 54, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stoječo na parc. št. 1604/2 in
parc. št. 1604/1, vpisano v podvl. št. 1640,
k.o. Glince, dne 13. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 1234/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o medsebojni ureditvi premoženjsko pravnih razmerij št. 1652/90 z dne 17. 9.
1990, sklenjene med Ljubljansko stanovanjsko zadrugo, Ljubljana (kot prodajalcem),
LIZ – Inženiring, Ljubljana (kot strokovno
službo) in Berk Maro, Bratovževa ploščad
21, Ljubljana ter Podboj Daliborko, Kumrovška 11, Ljubljana (kot kupovalcema), za nepremičnino, stoječo na parc. št. 1604/2 in
parc. št. 1604/1, vpisano v podvl. št. 1640,
k.o. Glince.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 23137/2008
Os-1969/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Skubic Mihe, Ul. bratov Učakar 76, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini z identifikatorjem 17.E, podvl. št.
4812/7, k.o. Zg. Šiška, dne 27. 1. 2009 pod
opr. št. Dn 23137/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 26. 5. 1981,
sklenjene med Mesarič Štefko in Mesarić
Jožetom, oba Ul. bratov Učakar 20, Ljub
ljana (kot prodajalcema) in Robinšek Majo,
Polje, Cesta VI/10, Ljubljana (kot kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
17.E, podvl. št. 4812/17, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 25749/2007
Os-1970/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škrgić Ergina, Kržišnikova ulica 8, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 13 v 3. nadstropju,
na naslovu Kržišnikova ulica 10, Ljubljana,
z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 890/13,
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k.o. Medvode, dne 9. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 25749/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 8. 6. 1964,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana Šiška (kot prodajalcem) in Kunaver Janezom ter Kunaver
Darinko (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
890/13, k.o. Medvode,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 3.
1977, sklenjene med Kunaver Janezom in
Kunaver Darinko (Plavec), oba stanujoča
Medvode 122, Medvode (kot prodajalcema)
in Škulj Jernejem ter Škulj Fani (Merle), oba
stanujoča Pot Draga Jakopiča 32, Črnuče
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
890/13, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 6756/2007
Os-1971/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Križaj Janeza, Bergantova 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gregor
Zupančič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 43
v 4. nadstropju, na naslovu Herbersteinova
ulica 16, Ljubljana, z ident. št. 100.E, vpisano v podvl. št. 3883/101, k.o. Bežigrad,
dne 16. 1. 2009, pod opr. št. Dn 6756/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-1660/91-DU z dne 13. 1.
1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije
(kot prodajalcem) in Angelco Šušteršič, Herbersteinova ulica 16, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
100.E, vpisano v podvl. št. 3883/101, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2009
Dn 4739/2006
Os-1974/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lebečnik Ivana, Poklukarjeva 20, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Nives Marinšek,
Kolodvorska 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 6 v 2. nadstropju, na naslovu Poklukarjeva ulica 20, Ljubljana, z ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 4210/6, k.o. Vič, dne
6. 1. 2009, pod opr. št. Dn 4739/2006, izdalo sklep o začetku postopke vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja, grajenega za trg št.
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451/72-02/5 z dne 16. 11. 1972, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Kogovšek Božom ter Kogovšek Kristino, oba Šibeniška
8, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 4210/6,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009
Dn 4996/2006
Os-1976/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šega
Janeza, Vurnikova ulica 5, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Geonep d.o.o., Malnarjeva
ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažo št. 274 v 3.
etaži A, na naslovu Ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 274.E, vpisano v podvl. št.
1637/142, k.o. Moste, dne 9. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 4996/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznane številke in neznanega datuma, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Reberc Andrejem iz Ljubljane (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 274, vpisano
v podvl. št. 1637/142, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 25837/2008
Os-1977/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vesel Ivane, Vrh nad Želimljami 187, Vrh
nad Želimljami, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 2.
nadstropju (4. etaži), shrambo št. 7 v kleti (1.
etaža), na naslovu Tržaška cesta 55, Ljub
ljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št.
4766/7, k.o. Vič, dne 13. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 25837/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 223/67 z dne
12. 6. 1967, sklenjene med GP Tehnograd
Ljubljana (kot prodajalcem) in Kuharič Anko,
Ilirska ul. 34, Ljubljana (kot kupovalko) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E,
vpisano v podvl. št. 4766/7, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2009

Dn 2628/2006
Os-1983/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Enise Lojoivć-Hadžihasanović, Kvedrova
18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 20 v 3. nadstropju, na naslovu Kvedrova 18, Ljubljana,
z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 346/20,
k.o. Nove Jarše, dne 15. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 2628/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1975, sklenjene med Kovačič Ivanom, Kvedrova 18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Polak Olivero, Kvedrova 5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 346/20, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 1961/2006
Os-2093/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Likar
Miloša, Celovška cesta 99a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje v izmeri 44,08 m2, na naslovu
Celovška cesta 99a, Ljubljana, z ident. št.
40.E, vpisano v podvl. št. 2335/40, k.o.
Spodnja Šiška, dne 29. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 1961/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 408/61-62 z dne
15. 6. 1962, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška, Ljubljana (kot prodajalcem) in Likar
Milošem, Stari trg 26/III, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 40.E, vpisano v podvl. št. 2335/40, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 1882/2006
Os-2094/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zrimšek Darja, Moškričeva ulica 43, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 191 v 2. etaži B, na
naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident.
št. 191.E, vpisano v podvl. št. 1639/59,
k.o. Moste, dne 4. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 1882/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot proda-
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jalcem) in Ivanc Francem, Pokopališka ulica
1, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 191.E, vpisano v podvl. št. 1639/59, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6.
1975, sklenjene med Ivanc Francem, Pokopališka ulica 1, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Benedikt Marino, Pokopališka 1, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 191.E, vpisano v podvl. št.
1639/59, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 20. 2. 2009
Dn 30561/2005
Os-2095/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Dragović, Črtomirova 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 24 v kleti ob Topniški
ulici v Ljubljani, z ident. št. 105.E, vpisano v podvl. št. 3677/25, k.o. Bežigrad, dne
28. 11. 2008, pod opr. št. Dn 30561/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 657 z dne 15. 11. 1968, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Obnova, Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Šegula Drašem
in Vojko, oba Črtomirova 18, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 105.E, vpisano v podvl. št. 3677/25, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne17. 2. 2009
Dn 469/2006
Os-2144/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Krušič Karoline Justine, Brdo 18, Bovec,
ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek
& Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 23, na naslovu Rusjanov trg 4, Ljub
ljana, z ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št.
2103/234, k.o. Slape, dne 30. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 469/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 010607/86 z dne
5. 5. 1986, sklenjenem med GIP Gradis
Ljubljana (kot prodajalcem) in Novkovič Milanom, Marinkov trg 14, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 23.E, vpisano v podvl. št. 2104/23, 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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 10657/2006
Os-2156/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nike Rogelj, Fabianijeva ulica 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 12 v 3. nadstropju na Fabianijevi 11 v Ljubljani, z ident.
št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2946/12, k.o.
Bežigrad, dne 26. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 10657/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o priznanju lastninske pravice
z dne 30. 11. 1992, sklenjene med prvo pogodbenico Šimunič Sonjo, Fabianijeva 11,
Ljubljana in drugo pogodbenikom Šimunič
Štefanom, Fabianijeva 11, Ljubljana, za stanovanje št. 12 v 3. nadstropju na Fabianijevi
11 v Ljubljani, z ident. št. 12.E, vpisano
v podvl. št. 2946/12, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 7720/2005
Os-2160/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bošnjak Alekse, Proletarska cesta
2, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 82 v 12. nadstropju na
Proletarski 2 v Ljubljani, z ident. št. 82.E,
vpisano v podvl. št. 1398/82, k.o. Moste,
dne 2. 2. 2009, pod opr. št. Dn 7720/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 465-216/65-3/TB z dne 12. 11.
1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Skupščine občine Ljub
ljana Moste-Polje in kupcem Adria-Avio
Promet, letalskim podjetjem Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 82.E,
vpisano v podvl. št. 1398/82, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 15262/2008
Os-2162/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jane Černilogar, C. Jake Platiše 3, Kranj,
ki jo zastopa odv. družba Pečanac Krašovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne za nepremičnino, stanovanje št. 21 v 1.
mansardi s shrambo na Linhartovi cesti 40
v Ljubljani, z ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 3801/21, k.o. Bežigrad, dne 21. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 15262/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4-2/92 z dne 10. 2. 1992,
sklenjene med ŽG-PVV Ljubljana Moste,
Zaloška cesta 217, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Barukčič Jozom in Štefico, oba Linhartova 40, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E, vpisano
v podvl. št. 3801/21, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 25545/2006
Os-2168/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vanje Gale, Rusjanov
trg 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 29 v kleti
Gt 3/2 na Osenjakovi ulici v Ljubljani, z ident.
št. 2.E, v podvl. št. 2194/2, k.o. Slape, dne
30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 25545/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3. 1999, sklenjene med Alenko
Mrhar Bobič, Preglov trg 5, Ljubljana (kot
prodajalko) in Zumreto Djogić, Preglov trg 5,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 2.E, v podvl. št. 2194/2,
k.o. Slape.
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 2. 3. 2009
Dn 25146/2008
Os-2176/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petrič Primoža, Visoko 126, Ig, ki ga zastopa
odv. pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini, stanovanje
št. 37 v 6. nadstropju in pomožni prostor
št. 37 v kleti na Celovški 145a v Ljubljani,
z ident. št. 73.E in 74.E, vpisani v podvl. št.
2180/37, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 1. 2009
pod opr. št. Dn 25146/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stavbenik Koper (kot
prodajalcem) in Kurner Adolfom (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident.
št. 73.E in 74.E, vpisani v podvl. št. 2180/37,
k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 28. 1. 1976,
sklenjene med Kurner Albertom, Budmanijeva 12, Zagreb (kot darovalec) in Kurner
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Sabino, Celovška 145a, Ljubljana (kot obdarjenka), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 73.E in 74.E, vpisani v podvl. št.
2180/37, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11.
1985, sklenjene med Juršinović Nevenko,
Ul. Maršala Tita 59, Opatija (kot prodajalko)
in Borštnar-Shalabiyeh Lidijo, Koroška cesta 30, Dravograd (kot kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 73.E
in 74.E, vpisani v podvl. št. 2180/37, k.o.
Zgornja Šiška,
– menjalne in kupoprodajne pogodbe
z dne 25. 8. 1992, sklenjene med Borštnar
Lidijo, Celovška 145a, Ljubljana (kot prodajalko) in Rutar Alojzem, Linhartova 68, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 73.E in 74.E, vpisani v podvl.
št. 2180/37, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 20125/2008
Os-2179/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Križnar Franca, Ulica
bratov Učakar 60, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo v 1.
etaži, na naslovu Ulica bratov Učakar 64
in 66, Ljubljana, z ident. št. 89.E, vpisano
v podvl. št. 4807/88, k.o. Zgornja Šiška, dne
27. 1. 2009, pod opr. št. Dn 20125/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 4. 1983, sklenjene med Tako Ružo
in Dalan Darkom, oba Ulica bratov Učakar
64, Ljubljana (kot prodajalca) in Sarajlija
Adnanom in Fatimo, oba Stjepana Radića
76b, Mostar (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 89.E, vpisano v podvl. št.
4807/88, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 11953/2006
Os-2226/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Pečjak, Magajnova ulica 9, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 7.E, vpisani v podvl.
št. 2886/7, k.o. Bežigrad, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 11953/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
720 z dne 31. 3. 1969, sklenjena med Gradbenim podjetjem »Obnova« Ljubljana (kot
prodajalcem) in Plahutnik Ivanom, Savlje
65, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisani v podvl. št. 2886/7, k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2009
Dn 33846/2008
Os-2230/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Žabkar, Ul. bratov Učakar 82,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 16 v 2. nadstropju na Ul. bratov Učakar 182, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 116.E, podvl. št. 4311/40, k.o. Zg. Šiška,
dne 6. 2. 2009 pod opr. št. Dn 33846/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 78-6512 z dne 2. 10. 1978, sklenjene
med prodajalcem SGP Zidar Kočevje, Trg
zbora odposlancev 56, in kupovalko Vesno
Roth, Naselje Februarskih žrtava 11/a, Zagreb, za triinpolsobno stanovanje št. 16, ki
leži v 2. nadstropju na vzhodni strani stolpnice F6, Soseska ŠS9, Koseze.
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 9. 2. 2009
Dn 1144/09
Os-2305/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Založba Obzorja d.d., Partizanska cesta 5, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik
Emil Svetec, Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3234/22, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 1144/09, dne 20. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 2143-455-5/52-2-4-RB/KAL z dne 19. 4.
1977 sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni
direktor Valentin Breznik in kupcem Založbo
Obzorja, Maribor, Partizanska cesta 5, ki ga
je zastopal direktor Drago Simončič, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje
št. 22 v mansardi v objektu P+4+1 stolpič
št. 4 v Ulici heroja Mašere in Spasića 1,
parc. št. D 1330 in D 1333, k.o. Pobrežje
in na njem dovolil vknjižbo pravico uporabe
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2009

Dn 436/08
Os-2306/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vincenca Sumerja, stanujočega Nebova 2, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik
Ivan Gorjup in ostali, Ulica Vita Kraigherja 1,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah pripisanih vl. št. 21, 22, 23 in
75, k.o. Nebova, pod opr. št. Dn 436/08, dne
23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe za primer smrti z dne 20. 5.
1985, sklenjene med izročevalcem Sumer
Dominkom, stanujočim Nebova 2, Maribor in
prevzemnikom Sumer Vincencem, stanujočim Nebova 2, Maribor, s katero je izročevalec prevzemniku, svojemu sinu, prepustil za
primer svoje smrti nepremičnine pripisane:
– vl. št. 22, k.o. Nebova – parc. št. 129,
sadovnjak v izmeri 1539 m2, parc. št. 131/1,
sodovnjak v izmeri 1656 m2, parc. št. 131/2,
njiva v izmeri 180 m2, parc. št. 131/3, njiva
v izmeri 2671 m2, parc. št. 132, sadovnjak
v izmeri 3705 m2, parc. št. 133/1, sadovnjak
v izmeri 2453 m2, parc. št. 133/2, sadovnjak v izmeri 306 m2, parc. št 248/1, gozd
v izmeri 8672 m2, parc. št. 38/1, stavbišče
v izmeri 255 m2, parc. št. 38/2, stavbišče
v izmeri 22 m2;
– vl. št. 23, k.o. Nebova – parc. št. 127,
travnik v izmeri 176 m2, parc. št. 128/1, vinograd v izmeri 539 m2, parc. št. 128/2, pašnik
v izmeri 967 m2;
– vl. št. 21, k.o. Nebova – parc. št. 130/1,
njiva v izmeri 574 m2, parc. št. 130/2, sadovnjak v izmeri 2919 m2;
– vl. št. 75, k.o. Nebova – parc. št. 131/4,
sadovnjak v izmeri 650 m2, parc. št. 47, dvorišče v izmeri 318 m2, stavbišče s stanovanjsko hišo v izmeri 102 m2
in na njih dovolil vpis lastninske pravice
v korist prevzemnika, po svoji smrti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2009
Dn 170/08
Os-2307/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Richter Peče, stanujoče Ulica Klinčevih 8, Kamnica, ki jo po pooblastilu zastopa
odvetnik Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 55/92, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 170/08, dne 20. 2.
2009 izdalo sklep o začetku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1587-BLZ-5/52--4-RB/KAL z dne
18. 6. 1974 sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, Industrijska ulica
13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin
Breznik in kupcem Zlatorog, Maribor, Industrijska ulica 23, ki ga je zastopal glavni direktor Franc Hvalec, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanja v stanovanjskem
objektu P+4 blok blok Greenwich, k.o. Pobrežje, in sicer:
– dvosobno stanovanje št. 4 v skupni površini 52,85 m2 v I. nadstropju v I. stopnišču
s kletnim prostorom (shrambo) v kleti;
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– dvosobno stanovanje št. 7 v skupni površini 52,85 m2 v II. nadstropju v I. stopnišču
s kletnim prostorom (shrambo) v kleti;
– dvosobno stanovanje št. 10 v skupni površini 52,85 m2 v III. nadstropju v I.
stopnišču s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti in
– dvosobno stanovanje št. 13 v skupni
površini 52,85 m2 v IV. nadstropju v I. stopnišču s kletnim prostorom (shrambo) v kleti
in na teh dovolil vknjižbo pravice uporabe
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2009
Dn 2740/07
Os-2327/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nepremičninske sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica
5, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Ramzes d.o.o., Podgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 990/14, k.o. Šentilj v Slovenskih
goricah, pod opr. št. Dn 2740/07, dne 3. 2.
2009 izdalo sklep o začetku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1730-381-5/52-4-RB/KAL z dne
22. 11. 1974, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor
Valentin Breznik in kupcem Stanovanjskim
podjetjem Maribor, Grajska ulica 7, ki ga je
zastopal direktor Janez Skušek, s katero je
prodajalec kupcu prodal za potrebe Društva
upokojencev Maribor:
– garsonjero št. 2 v skupni površini
21,80 m2 v pritličju v I. stopnišču s shrambo v kleti,
– garsonjero št. 5 v skupni površini 21,80 m2 v I. nadstropju v I. stopnišču
s shrambo v kleti,
– enosobno stanovanje št. 6 v skupni površini 32,35 m2 v I. nadstropju v I. stopnišču
s shrambo v kleti,
– enosobno stanovanje št. 9 v skupni površini 32,35 m2 v II. nadstropju v I. stopnišču
s shrambo v kleti;
– enosobno stanovanje št. 11 v skupni
površini 31,55 m2 v mansardi v I. stopnišču
s shrambo v kleti in
– enoinpolsobno stanovanje št. 10 v skupni površini 36,45 m2 v mansardi v I. stopnišču s shrambo v kleti,
v stanovanjskem objektu P+2+1 blok
Šentilj in dovolil, da se na teh vknjiži pravica
uporabe v korist Stanovanjskega podjetja
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2009

Dn 16003/04
Os-2328/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Derganc Durjava, stanujoče Ob
bregu 28, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1540/86, k.o. Maribor - Grad, pod opr.
št. Dn 16003/04, dne 20. 2. 2009 izdalo
sklep o začetku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št.
2468-335-5/52-4/PS-ET z dne 20. 9. 1978
ter II. dodatka z dne 20. 5. 1983, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Stavbar TOZD Visoke gradnje in kupcem
Gradbenim podjetjem Stavbar TOZD Splošni projektivni biro, za poslovne prostore
v IV. etaži poslovne stavbe Razlagova ulica
11 v Mariboru, ki so jih sestavljale pisarne
št. 22, 23, 24 in 25, shrambi 1 in 2, v skupni
površini 105,82 m2 ter 83,95% deleža moškega WC, ženskega WC, stopnic in hodnika, kar je bilo skupaj površine 132,82 m2,
stoječe na parc. št. 1005 in 1007, vl. št.
354, k.o. Maribor - Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2009
Rz 624/08
Os-2133/09
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Občine Sežana, z dne 10. 10. 2008, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1195/2 k.o. Krajna vas.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 3. 2009
Dn 3134/2008
Os-2308/09
Okrajno sodišče v škofji Loki,
je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 3134/2008, začeti na predlog predlagatelja SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2,
Škofja Loka, s sklepom, z dne 4. 3. 2009
odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za:
– parcela 17.E, soba ST/17 s kletjo
KI/17, Groharjevo naselje 4, 4220 Škofja
Loka, v izmeri 23,21 m2, vl. št. 1537/17 k.o.
Stara Loka, lastnik Občina Škofja Loka,
mat. št. 5883318, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, do 1/1 vsebina listin:
– pravni posel, sklenjen med Skupščino
Občine Škofja Loka in podjetjem Avtokovinar, sklenjen v časovnem razdobju od
izgradnje stanovanja v letu 1966 do leta
1968;
– kupoprodajna pogodba, sklenjena
med prodajalcem Podjetjem Avtokovinar,
Kidričeva 51, p.o., Škofja Loka in Splošnim
gradbenim podjetjem Tehnik Škofja Loka,
z dne 10. 8. 1968
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vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist SGP Tehnik, d.d., Stara cesta 2,
Škofja Loka.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist SGP Tehnik d.d.,
Stara cesta 2, Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 4. 3. 2009
Dn 1046/2008
Os-9980/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 10. 2008, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med RGD, p.o., Trbovlje, Trg revolucije
4/b, Trbovlje, kot prodajalcem in Klenovšek
Ano, Opekarna 18, Trbovlje, kot kupovalko,
in sicer za stanovanje št. 112, ki se nahaja
v 5. etaži vhoda Opekarna 18, Trbovlje, in ki
skupaj s prip. kletjo št. 112 v 2. etaži v izmeri
68,73 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, ki jo je zastopal odvetnik Ostrožnik
Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Klenovšek Ane,
roj. 4. 10. 1943, Opekarna 18, Trbovlje, do
1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 12. 2008
Dn 208/2007
Os-10143/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 10. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. G-45/77
z dne 5. 10. 1977, z aneksom št. 1 z dne
5. 10. 1977 in aneksom št. 2 z dne 30. 9.
1978, sklenjena med GIP Beton Zasavje
Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Zagorje ob Savi, kot kupcem, za 28 stanovanj,
ki se nahajajo v večstanovanjski hiši, z naslovom Cesta 20. julija 2, Zagorje ob Savi,
stoječem na parc. št. 1181, 1183 in 1184,
k.o. Zagorje mesto oziroma parcele 1181/1,
1181/2 in 1183, k.o. Zagorje mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 5, Zagorje ob Savi, ki jo zastopa odvetnik Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje,
izgubil. Na nepremičnini parc. št. 1181/1,
1181/2 in 1183, k.o. Zagorje mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
Zagorje ob Savi, do 1/1. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 12. 2008
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 206/1998
Os-2113/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika SKB banka d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Branimirju Gjurekoviču, Čolnarska pot 40, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 456,97 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Gjurekovič Branimirju, prej Čolnarska pot 40, Brežice, sedaj neznanega
prebivališča, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 Brežicah
dne 22. 12. 2008
P 142/2004
Os-1946/09
Okrajno sodišče v Grosupljem izdaja na
podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99
in kasnejše spremembe), v pravdni zadevi
tožeče stranke Janeza Miklavčiča, Slavka
Miklavčiča in Frančiške Miklavčič, ki jih vse
zastopa odvetnik Sergej Simšič iz Ljubljane,
zoper 25. toženo stranko – neznane dediče
po pok. Mariji Fink in ostale, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem in izstavitve zemljiškoknjižne
listine, naslednji sklep:
toženi stranki – neznanim dedičem po
pokojni Mariji Fink, nazadnje stanujoči Dom
starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, Grosuplje, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Peter Železen, Ob pošti
31, Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal 25. toženo stranko toliko časa, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 5. 2. 2009
VL 71344/2008
Os-2031/09
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 Terezika Mrak, Verovškova 60b,
Ljubljana, proti dolžniku Tomislavu Semetu,
Novo Polje, Cesta IX 12, Ljubljana - Polje,
zaradi izterjave 1.038,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Tomislavu Šemetu, Novo Polje,
Cesta IX 12, 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 odvetnica Nina Radulovič, Trdinova 5, Ljub
ljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2008
VL 79684/2008
Os-2054/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica
16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj
Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti dolžniku Mateju Bevku, Črnci 43, Apače, zaradi
izterjave 1.123,23 EUR sklenilo:
dolžniku Mateju Bevku, Črnci 43, Apače,
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, 9220 Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
VL 74043/2008
Os-2115/09
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 Danici Luzar, Ulica Arnolda Tovornika 6,
Maribor, ki jo zastopa odv. Lucija ŠikovecUšaj, Štefanova 3, Ljubljana, zaradi izterjave
684,34 EUR sklenilo:
dolžnici Danici Luzar, Ulica Arnolda Tovornika 6, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Lucija Škovec-Ušaj, Štefanova 3, Ljub
ljana.
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. 2. 2009
I 6025/2005
Os-2129/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor, zoper dolžnika Jožeta
Bukšeka, Vodmatska ul. 18, Ljubljana, ki ga
zastopa Bojana Hočevar Frantar, Prešernova 10, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
12.194,61 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Bukšeku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Bojana
Hočevar Frantar, Prešernova 10, 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 2. 3. 2009
I 14470/2001
Os-2131/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Tratnik, Sočan in Bogataj,
Miklošičeva 30, Ljubljana, zoper dolžnika Nebojša Ardalič, Česnikova 24, Ljubljana, ki ga
zastopa Varja Holec, Komenskega 4, 1000
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 4.313,39
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Nebojši Ardaliču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Varja
Holec, Komenskega 4, 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 2. 3. 2009
VL 72812/2008
Os-2132/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Dušanu Korpič, Trg
svobode 24, Tržič, zaradi iztejrave 1.310,63
EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Kopriču, Trg svobode
24, Tržič 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 8/B, 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 27. 2. 2009
VL 93498/2008
Os-2143/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Damijanu Trolu, Hajdoše 1, Hajdina, zaradi izterjave 1.212,07
EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Trolu, Hajdoše 1, Hajdina 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 Roman Završek, Kotnikova ulica 33, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
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VL 79551/2008
Os-2237/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odv.
Kočevar Irena – odvetnica, Metelkova ulica
15, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Lidiji
Korošec, Ljubljanska cesta 14, Šmarje Sap, zaradi izterjave 173,79 EUR, sklenilo:
dolžnici Lidiji Korošec, Ljubljanska cesta
14, Šmarje - Sap 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Janja Batanič, Gregorčičeva ulica 17, 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 skrbnico.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
VL 86376/2008
Os-2283/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Zvonimirju Orehovac, Cesta Miloša Zidanška 8/A, Šentjur,
zaradi izterjave 5.352,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Zvonimirju Orehovac, Cesta Miloša Zidanška 8/A, Šentjur, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
P 326/2005
Os-2141/09
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožnem sodniku Zdravku Groboljšku,
v pravdni zadevi tožeče stranke Eleonore Srebernič, Pionirska ul. 17, Solkan, ki
jo zastopa odv. Gregor Veličkov iz Nove
Gorice, zoper toženo stranko 1. Ano Srebernič, Pionirska ul. 17, Solkan, 2. Marijo
Rijavec, Av. Libertador 1161-11-A, Vincente
Lopez, Provincia Buenos Aires 1638, Argentina, 3. Zdenko Srebrnič Marušič, Loke
16 E, Nova Gorica, 4. Mimmo Mongelli,
Via Juvara Fillippo 9, 20090 Trezzano S/N,
Italija, 5. Normo Nelido Srebrnič, Virrey del
Pino, 2518 Buenos Aires, Argentina, 6. Fabriza Mongelli, Via Juvara Fillippo 9, 20090
Trezzano S/N, Italija, 7. Mario Tugomero
Bozzini por. Tirani, Via Vignano 8, Milano,
Italija, 8. Ivano Bozzini por. Zambrino, Via
Pellico 22, 20090 Trezzano S/N, Italija, 9.
Nadjo Finžgar, Nova vas 2, Radovljica in
10. Matejo Srebernič, XXX. divizije 13 B,
Nova Gorica, zaradi ugotovitve lastninske
pravice,sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
drugi, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi toženi
stranki postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice.
Začasna zastopnica ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
in to vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 3. 2009
P 12/2009
Os-2139/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nade Grmek, Kosovelje 14/a, 6221 Dutovlje, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo stranko Bernarda Žerjala, Pliskovica 35,
6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 8.000,00 EUR) po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki Bernardu Žerjalu, Pliskovica
35, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 4. 3. 2009 postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2009
P 130/2008
Os-2140/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ane Sever, Šmarje
pri Sežani 93, 6210 Sežana ki jo zastopa
odvetnik Dušan Železnik iz Sežane zoper
toženo stranko Mary Agnes Toscano Grant,
7625 East 300 North Brownsburg, Indiana,
sedaj neznanega bivališča zaradi pridobitve
lastninske pravice s priposestvovanjem, po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki Mary Agnes Toscano Grant,
7625 East 300 North Brownsburg, Indiana,
sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne
4. 3. 2009 postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Ivana Ravbarja, Partizanska cesta 17, Sežana, ki bo toženo stranko
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2009
P 139/2008
Os-2241/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Draguške Vodopivec,
Prešernova ulica 27, 5294 Dornberk, ki jo
zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane
zoper toženo stranko 1. Jožefa Adamiča, neznanega bivališča v Italiji, 2. Mirka Adamiča,
Tormini Marese, Via Salumi, Odolo 100, Palermo, Italija, sedaj neznanega bivališča, 3.
Občino Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana in 4. Občino Komen, Komen 86,
6223 Komen, zaradi pridobitve lastninske
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pravice s priposestvovanjem, po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki 1. Jožefu Adamiču, neznanega bivališča
v Italiji in 2. Mirku Adamiču, Tormini Marese,
Via Salumi, Odolo 100, Palermo, Italija, sedaj
neznanega bivališča, s sklepom z dne 5. 3.
2009 postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Anico Posega Čeč, Partizanska
ulica 66, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko
v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2009

Oklici dedičem
D 196/2008
Os-2134/09
Osman Ključanin po poklicu upokojenec,
iz Vinice 46, pošta Vinica, je dne 31. 5. 2008
umrl in je zapustil oporoko.
Do dediščine ima-jo pravico neznano kje
bivajoči dediči.
Ker sodišču ni znano njegovo-njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Dediču-em je postavljen za skrbnika
odvetnik Luka Jukič iz Črnomlja, Zadružna
cesta 16.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 3. 2009

Oklici pogrešanih
N 470/2007
Os-2608/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani
je v teku nepravdni postopek razglasitve
za mrtvega Slavka Đorđevića, roj. 13. 10.
1973, nazadnje stan. Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 84.
Pogrešani je dopoldne 14. 6. 2003 odšel
od doma, okoli 13. ure se je še javil po mobilnem telefonu izvenzakonski partnerici Kristovski Jakici, zatem pa se ni več javil niti ni
bilo za njim več nobenega glasu. Kristovski
Jakica je 16. 6. 2003 prijavila pogrešanje
svojega izvenzakonskega partnerja, o čemer je Policijska uprava Ljubljana, Urad kriminalistične policije dne 27. 6. 2003 pod št.
3E312-04-251-02-213/03, sestavil ustrezno
potrdilo. Tako o pogrešanem od 16. 6. 2003
ni nobenega poročila in je verjetno, da tudi
ni več živ. Pogrešani je bil pred izginotjem
skrben, redno se je javljal družini tako, da so
vedeli kje se nahaja. Iz določenih govoric je
sklepati, da je bil umorjen.
Slavka Đorđevića pozivamo, da se oglasi, vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in v Uradnem listu RS sporočijo Okrajnemu
sodišču v Ljubljani, ki bo po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kabashi Haxhi, Pobočna ulica 10,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500014855, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d. gng-303765
Miladinović Dragica, Preglov trg
7, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
POl-01-000017894, izdala zavarovalnica
Moja naložba Maribor. gnf-303716
Šoštar Urban, Prekopa 43/a, Tabor,
zavarovalno polico, št. 50500015513, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnf-303791
Trobec Borut, Ivanji Grad 1/c, Komen,
zavarovalno polico, št. 41601002960, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-303789

Spričevala preklicujejo
Abraht Boštjan, Gregorčičeva 7, Deskle,
spričevalo o končani OŠ Jože Srebrnič
Deskle, št. mat. lista V/34, izdano leta 2006.
gnd-303768
Andersson Sebastian – Urankar Boštjan,
Mysternavagen 8, 42565 Hising Karra
Sweden, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo
o uspehu 3. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju – mehanik vozil.
gnb-303795
Beka Ornela, Suška cesta 54, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani. gny-303747
Bergant Jakob Jaki, Zgornje Gameljne
18, Ljubljana Šmartno, spričevalo od 1. do
4. letnika Srednje šole za elektrotehniko
Ljubljana – Šentvid, izdano leta 1987, 1988,
1989 in 1990. gnv-303725
Čadež Pavel, Podjelovo Brdo 32, Škofja
Loka, diplomo Srednje gradbene šole –
gradbeni delovodja, izdana leta 1984.
gnm-303784
Črnič Jože, Griblje 53/a, Gradac, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kmetijske
šole; št. 4, izdano leta 1979. gnt-303727
Dašič Tanja, Savska cesta 36, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gnd-303718
Draganič Suzana, Žnidaršičeva 20,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2003. gny-303772
Erzetič Teja, Višnjevik 25/a, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2008. gnt-303777
Fabjan Gregor, XXX. divizije 15/a, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gnl-303760
Gigovič Damir, Cankarjeva ulica 80,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole. gnm-303734
Golec Patrik, Dolinska cesta 14/d, Koper
– Capodistria, spričevalo Pinka Tomažič
Koper. gnn-303783
Harej Suzana, Vojščica 51, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo 2. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1996. gne-303717

Hudovernik Vinko, Paka pri Velenju
46, Velenje, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Velenje – poklicna
elektro šola – šibki tok, izdano leta 1975.
gnc-303794
Inkret Valentina, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ
Frana Roša v Celju. gnk-303761
Inkret Valentina, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnj-303762
Jakopič Peter, Spodnje Gorje 92, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil v Škofji Loki, št.
42/74, izdano leta 1974. gni-303738
Jan Tea, Blejska Dobrava 19, Blejska
Dobrava, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice – ekonomski tehnik, izdano leta
2008. gnk-303786
Jocič Stojan, Vrečkova 3, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije v Kranju,
izdano leta 1989 in 1990. gnf-303741
Jušić Canita, Ulica Antona Tomšiča 2,
Višnja Gora, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnb-303720
Kovač Tomaž, Šmartno 107, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne in kovinarske šole Ravne na
Koroškem – smer mehanik vozil in voznih
sredstev, izdano leta 1993. gnz-303771
Krošelj Maruša, Ribniki 62, Sevnica,
indeks, št. 20201601, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnl-303710
Kruljac Matjaž, Ilirska cesta 6, Šentjernej,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske srednje
šole Brežice – trgovinski poslovodja, izdano
leta 1996 in 1997. gnp-303731
Kuželj Marko, Pot za krajem 24, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Škofja loka, izdano leta 2006. gnq-303730
Leban Grega, Grčna 48, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gns-303728
Logar Suzana, Gabrje 54, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995, izdano
na ime Malavašič Suzana. gng-303715
Mencinger
Nina,
Podrečje
67/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
PET Ljubljana, izdano leta 1997, izdano na
ime Rebolj Nina. gnv-303750
Merhar Tomaž, Rožna ulica 29, Kočevje,
diplomo št. 335/1. KS-87 – oblikovalec
kovin. gnt-303752
Miš Kristijan, Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana, izdano leta
1996. gnu-303726
Mitrovič Špela, Ul. Alojza Rabiča 18,
Mojstrana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 4. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju. gnf-303766
Mohinski Tanja, Trg Prešernove brigade
3, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju – ekonomski
tehnik, izdano leta 2004. gnj-303787
Obal Doris, Moščanci 44, Mačkovci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor –

turistični tehnik, izdano leta 1993 in 1994.
gnm-303709
Ostanek Jurina Tadej, Gubčeva 2, Kranj,
spričevalo Gimnazije Kranj. gnr-303754
Pergar Ingrid, Cetore 9, Izola –
Isola, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
Pedagoške, naravoslovne in matematične
šole – smer vzgojitelj predšolskih otrok.
gnk-303711
Perič Igor, Kolonija 1. maja 18, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Zasavske
ljudske univerze Trbovlje – smer kuharski
pomočnik, izdano leta 1997. gny-303797
Perklič Rozy, Razgledna pot 11/b,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 4. letnika
SGTŠ Izola, izdano na ime Čičković Rosa.
gns-303778
Popovič Marisa, Reboljeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnb-303745
Prijatelj Edvard, Selska ulica 51,
Škofljica, spričevalo o končani OŠ Oskarja
Kovačiča Ljubljana. gnu-303776
Prpič Blažka, Dolšce 3, Krško, spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2007 in 2008. gnk-303736
Rančnik Nataša, Bukovlje 43/a, Stranice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, št. 16/92-34, izdano leta 1992.
gnn-303733
Rebec Tina, Vipolže 62/a, Dobrovo
v Brdih, spričevalo 3. letnika Umetniške
gimnazije Nova Gorica – dramsko gledališka
smer, izdano leta 2008. gnv-303775
Remškar Klemen, Mala Račna 31,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2008. gnq-303755
Rener Alen, Prešernova 15, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gne-303767
Repina Matej, Maistrova ulica 8, Litija,
spričevalo o poklicni maturi SLŠ Škofja
Loka, izdano leta 2003. gnc-303744
Rupret Žiga, Kajuhova 6, Sevnica,
indeks, št. 23050121, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnp-303756
Simonič Anton, Zadržna cesta 4,
Črnomelj, diplomo št. ST/22, izdana 27. 2.
2001. gnm-303759
Simšič Bojan, Vilharjeva ulica 8,
Postojna, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole Postojna – poklicna kovinarska
šola, smer orodjar, izdano leta 1992, 1993,
1994. gnw-303799
Stojanovič Zlatan, Šmarska cesta 15,
Škofljica, indeks Kadetske šole za miličnike
– policiste v Tacnu. gne-303742
Stojanović Zlatan, Šmarska cesta 15,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Kadetske šole za
miličnike – policiste v Tacnu, izdano leta
1991 in 1992. gnh-303739
Štubelj Eva Vivian, Resljeva cesta 44,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2003. gnx-303748
Tomić Toma, Sechshauser str. 89/28,
1150 Wien, spričevalo o zaključnem izpitu
RŠC Velenje – Tehniške šole rudarski
oddelek, izdano leta 1978. gnj-303712
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Toplak Miha, Kolomban 87, Ankaran
– Ankarano, indeks, izdala Srednja
kemijska šola v Ljubljani, leto izdaje 1988.
gng-303740
Vovk Robert, Milčinskega 12, Celje,
diplomo in spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje tehnične šole maršala Tita Celje.
gnl-303735
Žerjal Julija, Male Loče 16, Podgrad,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Izola, izdano leta 2007. gnw-303774

Drugo preklicujejo
Aničić
Darko,
Medvoška
cesta
12, Medvode, študentsko izkaznico,
št. 21040063, izdala FDV Ljubljana.
gni-303713
Barlič Marjana, Cesta na Mesarico
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31980048, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnq-303780
Čokara Dejan, Brilejeva 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63040202, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnp-303781
Dakron d.o.o., Zgornje Pobrežje 001,
Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500007540002, izdana za
voznika Ibrahimović Senad-a. gnd-303793
Dvornik d.o.o., Celjska cesta 051, Slovenj
Gradec, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191/11, št. 0000919. gnn-303708
Đokić Safet, Obala 138, Portorož –
Portorose, digitalno tahografsko kartico,
št. 01070008156, izdal Cetis Celje d.o.o.
gnd-303743
FRIKUS špedicija d.o.o., Vojkovo
nabrežje 32, Koper – Capodistria, delovno
dovoljenje, št. 442-614/2008-0200-1125 za
tujca Ćekić Juro. gnz-303721
FRIKUS špedicija d.o.o., Vojkovo
nabrežje 32, Koper – Capodistria, licenco
v cestnem prometu za vozilo KP 17-84T.
gny-303722
Gačnik Janez, Bodkovci 4, Juršinci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013357000,
izdal Cetis Celje. gni-303788
Hanžekovič Sonja, Glavni trg 14,
Ljutomer,
študentsko
izkaznico,
št.

06050644, izdala Fakulteta za socialno
delo. gnx-303798
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6.
členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice
in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
(Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05), enotne
žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev:
Anton Kos, univ. dipl. inž. el., E-0465, Andrija
Zastavnik, inž. gradb., G-1764, Boštjan
Ložar, univ. dipl. inž. el., E-0908, Mirko
Kret, univ. dipl. inž. metal. in mater., T-0410,
Miha Remec, univ. dipl. inž. grad., G-0004,
Aleksander Kozarski, univ. dipl. inž. str.,
S-0081, Bogdan Baloh, univ. dipl. inž. rud. in
geotehnol., RG0042, Stanislav Bukšek, inž.
gradb., G-2398. Ob-2734/09
Kerčmar Amalija, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, 4 delnice CATV pod zaporedno
številko 1737. gnc-303719
KO-TRANS d.o.o., Muretinci 046B,
Gorišnica, CEMT dovolilnico z oznako
CE/4IOšt. 00721 s pripadajočim zvezkom,
št. 00721, ter dovolilnico z oznako CE/4IO,
št. 00669 z pripadajočim zvezkom, št.
00669. gnc-303769
Koller Miha, Gatina 22/b, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63040232, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gno-303782
Konjeniški klub Lesce-Bled, Alpska cesta
109, Lesce, štampiljko okrogle oblike, rdeče
barve. V sredini je konjska glava, obrnjena
desno. Na robu je napis Konjeniški klub
Lesce – Bled. gnx-303723
Kopač Anže, Zapoge 1/e, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska gimnazija
Kranj. gni-303763
Kregar Mojca, Kamence 9/a, Rogaška
Slatina, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdan v Zdravstvenem centru v
Celju, dne 16. 6. 1992, št. 132-532/92.
gnx-303773
Kužet Danijela, Gabrje pri soteski 3,
Straža, študentsko izkaznico, št. 19482701,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnj-303737
Mahmutović Mustafa, Vipavska cesta 2,
Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002488000. gnl-303764
Meglič Doroteja, Zbilje 55/a, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 04029230,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnw-303749
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Modec Kostja s.p., Cankarjeva ulica
16B, Mengeš, delovno dovoljenje, št.
04244226733 za delavca Malinič Dragana,
stanujočega Tolstojeva ulica 9, Domžale.
gnf-303770
NEES KIPER IN PARTNERJI d.o.o.,
V dolini 22, Ljubljana, osebno delovno
dovoljenje, št. 99289818064, izdano na ime
Rushiti Fljorim. gns-303757
PAAM LOG d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
licenco za tovorno vozilo, reg. št. MB
P7-64C, izdana 10. 1. 2007. gne-303792
Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram,
dovolilnico za Hrvaško, št. 0000340.
gno-303732
Računica Neven, Pahorjeva 30, Koper –
Capodistria, pomorsko izkaznico, št. 000551
z dne 30. 3. 2009. gnu-303751
Rola Silvo, Spodnja Ročica 25/a,
Benedikt, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019269000. gnw-303724
Seferagić Edita, Puhova ulica 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
04035517, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gng-303790
Stiplovšek Blaž, Belo 20, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 26203096,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnr-303729
Suvajac Slavko s.p., Vanganelska
cesta 57/c, Koper – Capodistria, licenco
skupnosti za vozilo Zastava 50.8N, reg.
oznaka KP 45-84A, izdan dne 27. 12. 2004
z veljavnostjo do 23. 11. 2009. gnr-303779
Šivic Neža, Kamnik pod Krimom
102, Preserje, študentsko izkaznico, št.
20080306, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnz-303746
Šmuc Tina, Tržna ulica 6, Ljubljana,
hranilno knjižico, št. 31200054, izdajatelj
Fakulteta za farmacijo. gnn-303758
Vatič Nika, Sv Anton, Škofarji 5, Pobegi,
študentsko izkaznico, št. 32080164, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta Ljubljana –
oddelek za tekstilstvo. gnz-303796
Vrgovčević Adnan, Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, potrdilo o opravljenem
tečaju za strojnika težke gradbene
mehanizacije in viličarja v Ljubljani, leta
2007. gnl-303785
ŽURETRANS d.o.o., Obvozna cesta
1, Ljubljana, dovolilnico za Ukrajino, št.
240205. gnh-303714
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