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Javni razpisi

Št. 430-104/2008/80

Ob-3128/09

Sprememba javnega razpisa
za dodeljevanje spodbud v okviru
iniciative EUREKA za leto 2009
V javnem razpisu za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2009
(v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 105 z dne 7. 11.
2008, Ob-9053/08, se spremeni prvi stavek
prvega odstavka 4. točke (Okvirna višina
sredstev) tako, da po novem glasi:
»Za nacionalno sofinanciranje projektov
Eureka je na proračunski postavki 5687,
konto 4102 in 4133, v letu 2009 predvidenih
3.500.000,00 EUR.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 026/09

Ob-3332/09

Sprememba št. 2 javnega razpisa
»Strateški raziskovalno-razvojni projekti
v podjetjih«,
ki je bil dne 12. 12. 2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 117 (Ob-9846/08).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije objavlja drugo spremembo javnega razpisa »Strateški raziskovalnorazvojni projekti v podjetjih«, ki je bil dne
12. 12. 2008 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 117 (Ob-9846/08). Prva sprememba je
bila objavljena dne 19. 12. 2008 v Uradnem
listu RS, št. 119/08 (Ob-10127/08).
Zadnji odstavek 7. točke javnega razpisa z naslovom »Okvirna višina sredstev«
se črta.
Ostale določbe javnega razpisa ostajajo
nespremenjene in v veljavi.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Ob-3247/09
Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, objavlja zaprtje javnega razpisa
za Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere (P1A) (objava
v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 6. 3. 2009
– Ob-2107/09).
Slovenski podjetniški sklad

Ob-3235/09
Obvestilo
RTV Slovenija (naročnik) je dne 19. 12.
2008 v Uradnem listu RS, št. 119/08 objavil
javni razpis št. AV-RTV 002/2008. Rok za
oddajo ponudb je bil 3. 3. 2009 do 12. ure.
Do določenega datuma in ure je na naslov
naročnika prispelo 8 ponudb.
Naročnik RTV Slovenija pri javnem razpisu z oznako AV RTV 002/ni izbral nobenega
ponudnika. V skladu z 10. členom Pravilnika
o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni
list RS, št. 40/03) bo razpis ponovil.
RTV Slovenija
Ob-3311/09
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu za sofinanciranje usposabljanja za
večjo zaposljivost 2009–2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 20. 2.
2009, Ob-1716/09, povečana sredstva, ki so
na razpolago za ta javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 6. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago
za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in
usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost, znaša skupaj 10.000.000,00 EUR, od
tega okvirno 8.000.000,00 EUR za leto 2009
in 2.000.000,00 EUR za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 430-14/2009-4
Ob-3303/09
Popravek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije podaljšuje prijavni rok
zaradi uskladitve razpisa s francosko stranjo.
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program
PROTEUS 2010–2011, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 14/09 z dne 20. 2.
2009 pod številko objave Ob-1723/09, se
spremeni 12. točka, in sicer v naslednjem:
Točka 12: Rok za predložitev prijav je
9. junij 2009, do 12. ure. Ovojnica s prijavo

mora prispeti v vložišče Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
najkasneje do vključno 9. junija 2009, do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
najkasneje do vključno 9. junija 2009, do
12. ure (poštni žig). Prijavna obrazca A in
B morata po elektronski pošti prispeti na
naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si, do
9. junija 2009 do 12. ure.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3312/09
Na podlagi:
– Zakona o izvrševanju proračunov RS
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D)
in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 26/09),
– Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08),
– Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07) in Rebalans
proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 26/09),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
– Zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 –
ZŠtip (63/07 – popr.),
– Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št.
5/07, 85/08, 25/09),
– Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008,
ki ju je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-2/2006/4 (sprejet na 98. redni seji
Vlade RS, 23. 11. 2008),
– Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169. redni
seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe
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Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni seji
Vlade RS, 18. 11. 2008),
– Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (objavljen na: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm),
– Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Uradni list EU L214, 9. 8. 2008, str. 3–47),
– Uredbe o posredovanju podatkov in
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni
list RS, št. 61/04, 22/07),
– Mnenja o shemi de minimis pomoči
«Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja
in socialnega podjetništva«, številka priglasitve: M001-5022860-2009, dne 25. 3. 2009
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za subvencioniranje zaposlitev pri
izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence za leto 2009
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na
domu v okviru mreže javne službe ter pri
izvajanju osebne asistence.
Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela
in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev ter nadaljevanje zaposlitve oseb, ki so
že vključene v program Subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – program »Invalidi invalidom« s subvencioniranjem zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence.
Program zagotavlja:
– trajnejše oblike zaposlovanja brezposelnim osebam in osebam, ki so bile pred
zaposlitvijo vključene v programe javnih del
ali vključene v program Subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – programa »Invalidi invalidom« na
delih osebne asistence in pomoči invalidnim
osebam oziroma pomoči starejšim osebam
na domu ter
– izenačevanje možnosti zaposlovanja
brezposelnih oseb na področju nepridobitnih dejavnosti in z ocenjeno nadomestitvijo
plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje
zaposljivim osebam.
3. Predmet javnega razpisa in ciljna skupina
Predmet je subvencioniranje zaposlitev
težje zaposljivih oseb za obdobje največ
dveh let pri izvajanju pomoči na domu (I.
sklop) in osebne asistence (II. sklop).
Ciljna skupina oseb, ki se lahko vključijo
v subvencionirano zaposlitev, so:
A) osebe, ki so že vključene ali so bile
vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
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oseb – programa »Invalidi invalidom« in od
izteka njihove pogodbe o zaposlitvi za določen čas še ni minilo več kot 6 mesecev,
in/ali
B) osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
in/ali
C) osebe, ki jim je potekla pogodba
o vključitvi v program javnih del s socialno
varstvenega področja.
I. sklop: Pomoč na domu
Vlagatelji lahko vložijo vloge za tista
subvencionirana delovna mesta za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči
na domu:
na katerih so ali so bile zaposlene osebe
v okviru programa Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb
– programa »Invalidi invalidom« in od izteka
njihove pogodbe o zaposlitvi za določen čas
še ni minilo več kot 6 mesecev.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A)
alinee te točke javnega razpisa.
Število subvencioniranih zaposlitev za
izvajanje pomoči na domu pri posameznem
izvajalcu/delodajalcu na dan 1. 1. 2010 ne
sme presegati 75% vseh pri njem zaposlenih
oseb za neposredno socialno oskrbo. Pogoj
ne velja v primeru, če ima izvajalec/delodajalec za namen neposredne socialne oskrbe
že zaposleni največ dve osebi.
Obveznost vlagatelja, da bo na dan 1. 1.
2010 navedeni pogoj izpolnil, mora ob vložitvi vloge na javni razpis zagotoviti z izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije (IV. točka).
V primeru, da bo njegova vloga za predlagana delovna mesta v celoti izbrana, bo moral
izbrani izvajalec po 1. 1. 2010 izpolnitev
pogoja iz prejšnjega odstavka tudi dokazati,
in sicer s seznamom zaposlenih oseb, ki ga
bo moral Zavodu posredovati na njegovo
zahtevo najkasneje do 28. 2. 2010.
Če bo Zavod ugotovil, da kljub podani
izjavi izbrani izvajalec na dan 1. 1. 2010
pogoja ne izpolnjuje:
– se bo štelo, da krši določila javnega razpisa in sklenjene pogodbe iz naslova
aktivne politike zaposlovanja (APZ) in najmanj dve leti ne bo imel pravice do prijave
na katerikoli javni razpis / javno naročilo iz
naslova APZ,
– bo moral plačati pogodbeno kazen,
določeno v sklenjeni pogodbi o dodelitvi
subvencije.
Če se bo skupno število subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno
oskrbo pri izvajanju pomoči na domu zaradi
omejitvene kvote 75%, navedene v tretjem
odstavku te točke, ali iz drugih razlogov znižalo, se ga lahko nadomesti z novimi vključitvami v neposredno socialno oskrbo pri
pomoči na domu, vendar pri izvajalcih, ki
navedene 75% omejitvene kvote ne bodo
presegli. Ti vlagatelji lahko na drugi rok javnega razpisa oddajo vlogo za največ 3 nove
subvencionirane zaposlitve za neposredno
socialno oskrbo pri pomoči na domu, v katero se lahko vključijo osebe iz A), B) in C)
alinee te točke javnega razpisa.
II. sklop: Osebna asistenca
Vlagatelji lahko vložijo vloge za tista
subvencionirana delovna mesta osebne
asistence
– na katerih so ali so bile za določen čas
zaposlene osebe v okviru programa Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomo-

či na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi
invalidom« in od izteka njihove pogodbe
o zaposlitvi še ni minilo več kot 6 mesecev,
in za tista delovna mesta,
– ki so bila izbrana s sklepom o izboru
na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 33/08), a na njih izvajalec do predvidenega roka (31. 12. 2008) ni uspel zaposliti
ustreznih brezposelnih oseb, zaradi česar
so ta mesta ostala nezapolnjena.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A),
B) in C) alinee te točke javnega razpisa.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo zaposlili osebo, skladno s 3.
točko javnega razpisa.
Vsak vlagatelj se lahko na vsakega od
dveh razpisnih rokov prijavi le z eno vlogo za več subvencioniranih zaposlitev, in
sicer:
1. Na prvi rok se lahko prijavijo:
vlagatelji za I. sklop in za II. sklop javnega razpisa, in sicer:
za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so bile
vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – programa »Invalidi invalidom« ter
katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za
določen čas potečejo oziroma so potekle
v letu 2009.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A)
alinee 3. točke tega javnega razpisa.
2. Na drugi rok se lahko prijavijo:
2.1. vlagatelji za I. sklop in za II. sklop
javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje
subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že
vključene ali so bile vključene v program
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju
pomoči na domu ter osebne asistence in
oskrbovanja invalidnih oseb – programa
»Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo
v letu 2010.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A)
alinee 3. točke tega javnega razpisa.
2.2. vlagatelji za I. sklop javnega razpisa,
in sicer v primeru, če se bo skupno število
subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na
domu zaradi omejitvene kvote 75%, navedene v tretjem odstavku 3. točke tega razpisa, ali iz drugih razlogov, znižalo pod število
izbranih delovnih mest po javnem razpisu
za sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto
2008 (Uradni list RS, št. 33/08). Manjkajoče
število, še razpoložljivih mest za izvajanje
pomoči na domu, ki bo po izbranih vlogah,
prispelih na 1. rok tega javnega razpisa, objavljeno na spletni strani Zavoda, se lahko
nadomesti z novimi vključitvami v neposredno socialno oskrbo pri pomoči na domu,
vendar pri izvajalcih, ki navedene 75% omejitvene kvote ne bodo presegli.
Vlagatelji lahko oddajo vlogo za največ
3 nove subvencionirane zaposlitve za neposredno socialno oskrbo pri pomoči na
domu.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz
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A), B) ali C) alinee 3. točke tega javnega
razpisa.
2.3. vlagatelji za II. sklop javnega razpisa, in sicer za tista delovna mesta, ki so
bila za izvajanje osebne asistence izbrana
s sklepom o izboru na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08), na
katerih pa izvajalec do predvidenega roka
(31. 12. 2008) ni uspel zaposliti ustreznih
brezposelnih oseb, zaradi česar so ta mesta
ostala nezapolnjena.
To število z nazivom delovnih mest, ki
predstavlja razliko med izbranimi delovnimi mesti posameznega vlagatelja (iz prejšnjega odstavka) in številom na prvem roku
izbranih delovnih mest istega vlagatelja za
izvajanje osebne asistence, bo objavljeno
na spletni strani Zavoda.
Na izbranih subvencioniranih delovnih
mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz
A), B) ali C) alinee 3 točke tega javnega
razpisa.
Zavod bo v okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa z izbranimi vlagatelji
sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije za
zaposlitev.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– netržni delodajalci (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev – SKIS
šifra: 13, 15: Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev: http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347) in
– tržni delodajalci, ki niso v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
in da v zadnjih treh proračunskih letih niso
oziroma ne bodo prejeli skupaj več kot
200.000,00 EUR pomoči po pravilu »de minimis«.
Dodeljena sredstva za subvencioniranje
zaposlitve za tržne delodajalce predstavljajo
pomoč po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da skupni znesek pomoči dodeljene istemu
prejemniku, na podlagi tega pravila ne sme
preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen
pomoči.
Do pomoči za subvencioniranje zaposlitev po tem razpisu niso upravičeni delodajalci, ki:
– so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2, Uradni list RS, št. 44/07),
– bi zaposlili osebo v dejavnosti N78
– Zaposlitvene dejavnosti (Standardna
klasifikacija dejavnosti (SKD): http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943).
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili določil pogodbe o nenamenski porabi
sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– da v okviru pravila »de minimis« ne
bodo presegli 200.000,00 EUR v zadnjih
treh proračunskih letih (velja za tržne delodajalce),
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– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji.
Vlagatelji vlog za izvajanje pomoči na
domu morajo izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– da izvajajo socialno varstveno storitev
v okviru mreže javne službe,
– da število subvencioniranih zaposlitev
za izvajanje pomoči na domu pri posameznem izvajalcu/delodajalcu na dan 1. 1.
2010 ne bo presegalo 75% vseh pri njem
zaposlenih oseb za neposredno socialno
oskrbo.
Izbrani vlagatelji, s katerimi bo na podlagi
vloge po tem razpisu pogodba že sklenjena,
morajo ob predložitvi nove vloge (na drugi
rok javnega razpisa) izpolnjevati poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev še naslednja
pogoja:
– da so realizirali vse zaposlitve iz že
sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije
oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili,
da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti
in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe
o dodelitvi subvencije realizirali morebitna
vračila sredstev, za katera je Zavod izstavil
terjatev.
Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji
z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije
(IV. točka), zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah
v RS mora vlagatelj dokazati s potrdilom
davčnega urada, ki ob vložitvi vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko preveri resničnost podane izjave vlagatelja z vpogledom
v uradne evidence.
5. Merila za izbor
Merilo

Število
točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela (ali je delovno mesto primerno za ciljno
skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna
znanja, delovne izkušnje) v območju, v katerem bo delodajalec
zaposlil brezposelno osebo, oziroma gre za nadaljevanje
subvencionirane zaposlitve
2. Vlagatelj je izvajal program javnih del s socialno varstvenega
področja
3. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti osebo s I. do
IV. stopnjo strokovne izobrazbe
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 50 točkami.
Na vsakem odpiranju vlog bodo v primeru, da bo število predloženih vlog za posamezna delovna mesta večje od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo zbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se med delovnimi mesti, ki so
dosegla enako število točk, izvede žrebanje
in se tako delovno mesto izbere. V primeru,
da sredstva na prvem roku ne bodo porabljena v celoti, se jih lahko nameni za izvedbo drugega roka tega javnega razpisa.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev za subvencioniranje zaposlitev, znaša skupaj 8.400.000,00
EUR, od tega za prvi prijavni rok okvirna

50 točk
10 točk
10 točk
70 točk
50 točk
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višina sredstev 7.257.600,00 EUR in za
drugi prijavni rok okvirna višina sredstev
1.142.400,00 EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz proračunske postavke proračuna RS: PP 3551 »Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb« z naslednjo predvideno
dinamiko:
V letu
2009
2010
2011
2012
Skupaj:

EUR
1.750.000,00
4.200.000,00
2.100.000,00
350.000,00
8.400.000,00

Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti
izplačana v proračunskih letih 2009, 2010
in 2011 ter v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, najpozneje do 31. 3. 2012.
7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa
Upravičen strošek je subvencija za
zaposlitev, ki lahko znaša v mesečnem
znesku največ 700,00 EUR za zaposlitev
posamezne osebe s 40-urnim delovnim časom tedensko. V primeru zaposlitve osebe
s krajšim delovnim časom od 40-urnega se
subvencija izplača v sorazmerni višini.
Subvencija se izplačuje mesečno za
pretekli mesec, na podlagi popolnega mesečnega zahtevka, ki ga mora delodajalec
posredovati na pristojno območno službo
Zavoda najpozneje do 25. v mesecu za
pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan
poravnati.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora delodajalec ob prvem zahtevku predložiti dokazili:
– kopijo obrazca M-1/M-2 in
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V roku 45 dni po izteku subvencionirane
zaposlitve, datum katere je razviden iz pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, mora
delodajalec za vsako subvencionirano zaposlitev posredovati končno poročilo, ki mu
mora priložiti izjavo:
– da je bila vključena oseba pri izvajalcu
zaposlena celotno obdobje trajanja subvencionirane zaposlitve oziroma, da je na njeno
mesto v sodelovanju z Zavodom zaposlil
nadomestno osebo, z navedbo imena in obdobja zaposlitve nadomestne osebe,
– o statusu vključene osebe po izteku
subvencionirane zaposlitve,
– da je vključeni osebi zagotovil plačo,
skladno s pogodbo o zaposlitvi, in ji izplačal
tudi druge prejemke, skladno z veljavnimi
predpisi, s področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami,
– da bo hranil dokumentacijo v zvezi
s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po
izteku subvencionirane zaposlitve,
– da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil administrativni in
finančni nadzor s strani pristojnih organov
RS.
Delodajalec v končnem poročilu navede
tudi višino vseh dejansko izplačanih stroškov zaposlitve (II. bruto, stroški prehrane,
stroški prevoza na delo, stroški regresa, morebitni drugi stroški zaposlitve...), ki morajo
biti razvidni za vsako vključeno osebo/delovno mesto posebej.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
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Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti,
označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako:
»Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za
subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto
2009 – prijava na prvi rok«.
»Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za
subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto
2009 – prijava na drugi rok«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge naj
bo le-ta označena enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na prvi rok«.
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na drugi rok«.
Vloge se oddajo v zaprti kuverti osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
priporočeno s povratnico na naslov Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje,
Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001
Ljubljana. Vloge naj imajo na kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne
dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma
neoznačene kuverte se ne šteje opustitev
označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne
službe Zavoda do roka, ki je določen za
predložitev vlog, in sicer:
1. prvi rok: 18. maj 2009 do 12. ure
velja za vse vloge, vložene na I. in II.
sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki
so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence
in oskrbovanja invalidnih oseb – programa
»Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo
oziroma so potekle v letu 2009.
Vloge vlagateljev, oddane na prvi rok in
ki bodo prispele po tem roku (18. maj 2009
do 12. ure), bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
2. drugi rok: 21. september 2009 do 12.
ure
velja za vse vloge, vložene:
2.1. na I. in II. sklop javnega razpisa,
in sicer za nadaljevanje subvencionirane
zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so
bile vključene v program Subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – programa »Invalidi invalidom« ter
katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo v letu 2010.
2.2. na I. sklop javnega razpisa, in sicer
v primeru, če se bo skupno število subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na domu
zaradi omejitvene kvote 75%, navedene v 3.
odstavku (I. sklop) 3. točke tega razpisa
ali iz drugih razlogov, znižalo pod število
izbranih delovnih mest po javnem razpisu
iz leta 2008, kot je določeno v 4. točki tega
javnega razpisa.
2.3. na II. sklop javnega razpisa, in sicer
za tista delovna mesta, ki so bila za izva-

janje osebne asistence izbrana s sklepom
o izboru po javnem razpisu iz leta 2008, kot
je določeno v 4. točki tega javnega razpisa.
Vloge vlagateljev, oddane na drugi rok in
ki bodo prispele po tem roku (21. september
2009 do 12. ure), bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji
dan po roku, določenem za prispetje vlog,
ob 10. uri v prostorih Centralne službe Zavoda (Rožna dolina, Cesta IX/6 v Ljubljani).
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega
števila prejetih vlog, se strokovna komisija
za izvedbo javnega razpisa lahko odloči,
da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi
se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni
dan pred predvidenim datumom odpiranja
vlog z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://ess.gov.si.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je pet članska, v sestavi: predsednik in
štirje člani.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge za posamezna delovna mesta točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda.
Izbranim vlagateljem Zavod posreduje
sklep o izboru vloge. Na podpis pogodbe
o dodelitvi subvencije za zaposlitev jih bo
pozvala pristojna območna služba Zavoda.
Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Pristojna območna služba Zavoda je tista
območna služba, v kraju katere je registriran
sedež vlagatelja.
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle minimalnega števila točk, se obvesti, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Vse pogodbe o dodelitvi subvencije za
zaposlitev, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa morajo biti zaključene najpozneje
do 31. 12. 2011, in sicer:
10.1. Pogodbe z izbranimi vlagatelji kakor tudi pogodbe o vključitvi oseb v subvencionirano zaposlitev, ki se nanašajo na
vloge, posredovane na prvi prijavni rok za I.
in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb,
katerim pogodbe o zaposlitvi za določen čas
potečejo v letu 2009, morajo biti sklenjene
najpozneje do 31. 12. 2009.
Trajanje pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev in pogodbe o vključitvi osebe
v subvencionirano zaposlitev sme biti datirano najdlje do 31. 12. 2011.
Pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev (izvajalci/delodajalci) in pogodbe
o vključitvi (z osebo) bodo sklenjene za obdobje največ 2 let (24 mesecev).
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10.2. Pogodbe z izbranimi vlagatelji kakor tudi pogodbe o vključitvi oseb v subvencionirano zaposlitev, ki se nanašajo na
vloge, posredovane na drugi prijavni rok za
I. in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb,
katerim pogodbe o zaposlitvi za določen čas
potečejo v letu 2010 in za največ 3 nove
subvencionirane zaposlitve (I. sklop) ter za
nezasedena delovna mesta po javnem razpisu iz leta 2008 (II. sklop), morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010.
Trajanje pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev in pogodbe o vključitvi osebe
v subvencionirano zaposlitev sme biti datirano najdlje do 31. 12. 2011.
Pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev (izvajalci/delodajalci) in pogodbe
o vključitvi (z osebo) bodo sklenjene za krajše obdobje od 2 let, in sicer od datuma sklenitve v letu 2010 do najdlje 31. 12. 2011.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije bo mogoče prevzeti tudi osebno
v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih ur
(od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in
v petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo morajo
posredovati odgovorni osebi na Zavodu na
elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.gov.si.
Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih
pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih
dneh od prejetja vprašanja na spletni strani
Zavoda: http://www.ess.gov.si.
13. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani upravičencev do
pomoči (sredstev), lahko administrativno in
finančno kontrolo programa ali dokumentov
izvajajo institucije Republike Slovenije, ki
so pristojne za izvrševanje nadzora nad
namensko porabo proračunskih sredstev
Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Izvajalec/delodajalec se s podpisom pogodbe
o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom predložil
vse relevantne dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost stroškov,
sofinanciranih za izvajanje subvencionirane zaposlitve, ali na kraju samem omogočil
vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem ter za
potrebe nadzora, poročanja in spremljanja
subvencionirane zaposlitve zagotovi vse
zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-3313/09
Na podlagi določil Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D, 26/09), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO in 109/08), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 26/09), Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB1), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06
– ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07,
85/08, 25/09), Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013
in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008,
ki ju je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-2/2006/4 (sprejet na 98. redni seji
Vlade RS, 23. 11. 2008), Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3
(sprejet na 169. redni seji Vlade RS, 15. 5.
2008) in Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni seji Vlade RS, 18. 11.
2008), Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (objavljen na: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Uradni list EU L214, 9. 8.
2008, str. 3–47), Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07),
Mnenja o skladnosti dopolnitve sheme državne pomoči »Programi zaposlovanja«,
številka priglasitve: BE01-5022860-2008/I,
dne 24. 3. 2009, in Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
(23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 – odl.
US: U-I-11/07-45) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za spodbujanje novega zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb –
prejemnikov denarne socialne pomoči
za leto 2009
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zaposliti 200 brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega razpisa za določen čas najmanj 12 mesecev ali
za nedoločen čas.
Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12
mesecev. Izpolnitev tega pogoja se preverja
na podlagi izmenjave podatkov iz uradnih
evidenc.
3. Namen in predmet javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
pomoči.
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona o socialnem varstvu.
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4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo za
določen čas najmanj enega leta oziroma
bodo za nedoločen čas zaposlili dolgotrajno
brezposelno osebo iz ciljne skupine, opredeljene v 3. točki javnega razpisa in:
– niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2),
– ne bodo zaposlili brezposelnih oseb
v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD): http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943,
– ne bodo zaposlili brezposelnih oseb
v dejavnosti B – Rudarstvo (SKD).
Do pomoči za zaposlitev po tem razpisu
niso upravičene brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi,
ki jo tudi osebno vodijo.
Vsak vlagatelj se lahko na vsak razpisni
rok prijavi z vlogo za subvencioniranje zaposlitve za vsako brezposelno osebo posebej,
ki jo vloži na pristojni območni službi Zavoda. Število vlog ni omejeno.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev
sredstev v okviru namena tega javnega
razpisa predstavlja za prejemnika državno
pomoč. Pomoč, ki jo delodajalec prejme
skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja« številka priglasitve:
BE01-5022860-2008/I, z dne 24. 3. 2009,
je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri tako, da ne bo presežena
največja dovoljena intenzivnost pomoči za
iste upravičene stroške.
Med javne vire je potrebno šteti tudi
pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L379 28/12/2006
str. 5-10).
Vsak vlagatelj mora izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
1
2

3

4
5

je na dan prijave registriran za
opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
določil pogodbe o nenamenski
porabi sredstev iz naslova aktivne
politike zaposlovanja,
na dan prijave ni v stečajnem
postopku, postopku prenehanja,
postopku prisilne poravnave ali
v likvidaciji,
ima poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki
Sloveniji,
zaposlitev oseb, za katere kandidira
na tem javnem razpisu, predstavlja
povečanje števila zaposlenih
v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen
v primerih prostovoljnega odhoda,
nezmožnosti opravljanja dela,
prostovoljnega skrajšanja delovnega
časa, starostne upokojitve in
zaradi izredne odpovedi iz krivdnih
razlogov na strani delavca, razen
iz razloga negativne ocene
poskusnega dela,
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6

7

ni pridobil, niti ni v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev,
s katerimi bi skupaj s subvencijo,
prejeto v okviru tega javnega
razpisa, bila presežena polovica
skupnih stroškov enoletne oziroma
dvoletne zaposlitve vključene osebe,
na dan prijave ni v procesu
prestrukturiranja po Zakonu
o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah.

Izbrani vlagatelj, s katerim bo na podlagi
vloge po tem javnem razpisu pogodba že
sklenjena, mora ob obravnavi nove vloge
poleg že navedenih pogojev iz te tabele
izpolnjevati še naslednja pogoja:
– je realiziral vse zaposlitve iz že sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije oziroma je
v soglasju z Zavodom ugotovil, da pogodbe
ni mogoče realizirati v celoti in/ali
– je na podlagi že sklenjene pogodbe
o dodelitvi subvencije realiziral morebitna
vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev.
Za vsako vlogo posebej mora vlagatelj
z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije (IV. točka), zagotoviti, da izpolnjuje pogoje
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah
v RS mora vlagatelj dokazati s potrdilom
davčnega urada, ki ob vložitvi vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko preveri resničnost podane izjave vlagatelja z vpogledom
v uradne evidence.
5. Merila za izbor
Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila:
Število
točk

Merila za izbor vloge
1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela (ali je delovno mesto primerno za ciljno skupino
brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja, delovne
izkušnje) na območju, na katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo
oziroma predlagana brezposelna oseba izpolnjuje pogoje ciljne skupine
2. Zaposlitev bo sklenjena za nedoločen čas
3. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti brezposelno osebo
s I.–IV. stopnjo strokovne izobrazbe
4. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti žensko
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 50 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo v primeru večjega števila predloženih vlog od
razpoložljivih sredstev, izbrane tiste vloge,
ki bodo zbrale višje število točk. V primeru,
da bodo vloge ocenjene z enakim številom
točk, se prednostno izberejo vloge tistih vlagateljev, ki na tem razpisu še niso bili izbrani. Če izbor vloge tudi na ta način ni mogoč,
se med vlogami izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne
socialne pomoči je za leti 2009 in 2010 namenjenih skupaj 1.139.000,00 EUR, ki bodo
zagotovljena iz sredstev integralnega pro-

50 točk
20 točk
10 točk
10 točk
90 točk
50 točk
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računa, in sicer iz proračunskih postavk PP
3562 »Transferji za socialno ogrožene« in
PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje
težje zaposljivih oseb«.
PP 3562
152.726,00
310.079,00
462.805,00

Leto 2009 (33%) 1
Leto 2010 (67%) 2
Skupaj
1
2

PP 3595
223.144,00
453.051,00
676.195,00

Skupaj
375.870,00
763.130,00
1.139.000,00

Izplačila za zaposlitve v letu 2009.
Izplačila za zaposlitve v letu 2010 (del izplačil za december 2010 bo realiziran v letu 2011).
Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti
izplačana v proračunskih letih 2009 in 2010
in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
najpozneje do 31. 3. 2011.
Razdelitev okvirne višine sredstev tega
javnega razpisa se po območnih službah
zavoda izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb:
Območna služba Zavoda
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje
Skupaj

Število predvidenih vključitev
28
8
8
30
40
28
4
10
12
8
8
16
200

Okvirna sredstva (EUR)
157.781,00
47.742,00
42.736,00
177.527,00
227.865,00
160.099,00
24.984,00
58.218,00
66.144,00
46.166,00
40.882,00
88.856,00
1.139.000,00

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa
Izbrani delodajalec je upravičen do subvencije za zaposlitev, in sicer:
– ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim
delovnim časom na teden, v višini 6.700,00
EUR in
– ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega
leta s 40-urnim delovnim časom na teden,
v višini 3.350,00 EUR.
V primeru zaposlitve osebe za določen
ali za nedoločen čas s krajšim delovnim
časom od 40-urnega, se subvencija izplača
v sorazmerni višini, kot je navedeno v primeru v spodnji tabeli:

Število
obrokov
izplačil
Določen čas (12 mesecev)
višina prvih 5 obrokov
višina zadnjega (6.) obroka
Nedoločen čas
višina prvih 11 obrokov
višina zadnjega (12.) obroka

6

12

Višina subvencije v EUR (max)
Krajši delovni čas
Polni delovni čas (40
od polnega (20 ur
tedensko)
tedensko)
3.350,00
1.675,00
560,00
280,00
550,00
275,00
6.700,00
3.350,00
560,00
280,00
540,00
270,00
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Subvencija za zaposlitev predstavlja državno pomoč po priglašeni shemi državnih
pomoči »Programi zaposlovanja«, številka priglasitve: BE01-5022860-2008/I, dne
24. 3. 2009.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje:
– ob zaposlitvi osebe za določen čas najmanj enega leta: v 6 mesečnih obrokih,
– ob zaposlitvi osebe za nedoločen čas:
v 12 mesečnih obrokih,
skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi
subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči.
Mesečni obrok subvencije se izplačuje
na podlagi prejetega popolnega zahtevka
delodajalca za pretekli mesec zaposlitve in
predložene kopije plačilne liste o izplačilu
plače vključeni osebi za pretekli mesec, in
sicer:
– za prvih 6 mesecev zaposlitve osebe,
zaposlene za določen čas 1 leta oziroma
– za prvih 12 mesecev zaposlitve osebe,
zaposlene za nedoločen čas.
V primeru zaposlitve za nedoločen čas
bo Zavod subvencionirano zaposlitev brezposelne osebe pri delodajalcu spremljal dve
leti.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora delodajalec v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe Zavodu predložiti dokazili:
– kopijo obrazca M-1/M-2 in
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Mesečni zahtevek za izplačilo subvencije, ki mora biti popoln, je delodajalec dolžan
posredovati pristojni območni službi Zavoda najkasneje do 25. v mesecu za pretekli
mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati.
Subvencija se delodajalcu izplačuje 30. dan
po prejemu popolnega zahtevka za plačilo subvencije oziroma v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS.
Po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi dolgotrajno brezposelne osebe za 1 leto oziroma po izteku 24
mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi
dolgotrajno brezposelne osebe za nedoločen čas, mora delodajalec v roku 45 dni
posredovati Zavodu končno poročilo o subvencioniranju zaposlitve (obrazec Končno
poročilo pod točko VIII. razpisne dokumentacije). Poročilu mora priložiti kopije še ne
posredovanih plačilnih list za preostalih 6
oziroma 12 mesecev zaposlitve vključene
osebe in podati izjavo:
– da je bila oseba zaposlena celotno obdobje subvencionirane zaposlitve,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi brezposelne osebe (zaposlene
za določen čas 12 mesecev) z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– da je brezposelni oziroma vključeni
osebi zagotovil plačo skladno s pogodbo
o zaposlitvi in ji izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi
listinami,
– da višina prejetih javnih sredstev za
zaposlitev brezposelne osebe, skupaj s subvencijo prejeto v okviru javnega razpisa, ni
presegla polovice skupnih stroškov enoletne oziroma dvoletne zaposlitve vključene
osebe,
– da bo hranil dokumentacijo o izvajanju
subvencionirane zaposlitve še najmanj 10
let po izteku subvencionirane zaposlitve,
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– da bo še 10 let po zaključku subvencionirane zaposlitve omogočil administrativni
in finančni nadzor s strani pristojnih organov RS.
Delodajalec v končnem poročilu navede
tudi višino vseh dejansko izplačanih stroškov zaposlitve (II. bruto, stroške prehrane,
prevoza na delo, regresa, morebitne druge
stroške zaposlitve), izplačanih za vključeno
osebo.
8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog
Vlagatelji oddajo vloge na pristojno območno službo Zavoda, kjer je:
– registriran sedež vlagatelja vloge ali
– brezposelna oseba prijavljena v evidenci Zavoda.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti,
označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2009«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
naj bo le-ta označena enako kot vloga: »Ne
odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis
za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov
denarne socialne pomoči za leto 2009«.
Vloge se oddajo v zaprti kuverti osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge naj imajo na kuverti
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije.
Zavod za vloge, poslane po pošti, ne
odgovarja.
Če vlagatelj odda vlogo na območno
službo po sedežu svoje registracije, predlagana brezposelna oseba pa je prijavljena
v evidenci druge območne službe Zavoda,
bo prva območna služba drugi vlogo vlagatelja v postopku odločanja odstopila, ta pa
bo vlogo obravnavala in v primeru njenega
izbora sklenila pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma
neoznačene kuverte se ne šteje opustitev
označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«.
Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne
območne službe Zavoda, do zadnje srede
v mesecu, in sicer:
– na prvi rok do 27. 5. 2009 do 12. ure,
– na drugi rok do 29. 7. 2009 do 12.
ure,
– na tretji rok do 28. 10. 2009 do 12. ure,
oziroma do porabe sredstev.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče pristojne območne
službe Zavoda do vključno zadnje srede
v mesecu, do 12. ure.
Vloge, ki bodo prejete po roku, ki je v posameznem mesecu določen za predložitev
vlog, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi razdelitve
sredstev in s tem predčasnega zaključka
javnega razpisa naslednjega odpiranja ne
bo. V tem primeru se vlagatelje s sklepom
obvesti, da njihove vloge zaradi razdelitve
sredstev niso izbrane.

Vlagatelje vlog, ki bodo prejete po zadnjem roku (28. 10. 2009), se neodprte vrne
vlagateljem in se jih obvesti, da njihove vloge niso izbrane, ker so prispele po zadnjem
roku za predložitev vlog.
Zaključek javnega razpisa zaradi razdelitve sredstev pred 28. 10. 2009 se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno dan
po roku, določenem za prispetje vlog, in
sicer ob 10. uri, na sedežu pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje vlog bo javno.
V primeru prevelikega števila predloženih
vlog, se strokovna komisija lahko odloči,
da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se
vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.
Za odpiranje vlog in izbor so zadolžene
strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo
sestavljajo predsednik komisije in najmanj
dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje v skladu z merili iz točke 5.
»Merila za izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda.
Izbranim vlagateljem pristojna območna
služba Zavoda posreduje sklep o izboru vloge in jih pozove na podpis pogodbe. Če se
vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva ne odzove na podpis pogodbe, se
šteje, da je umaknil vlogo.
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem ali pri merilih ne bodo dosegli minimalnega števila točk, se obvesti, da njihove
vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega
javnega razpisa (tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne
osebe – prejemnika denarne socialne pomoči ter pogodbe o zaposlitvi oseb), morajo
biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki dejavnost / javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije bo mogoče prevzeti
tudi osebno vložiščih pristojnih območnih
služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek
od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do
16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub
ljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
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ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: če katerikoli vlagatelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za oddajo vlog.
Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi
na Zavodu na elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.gov.si. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani delodajalcev, lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov
izvajajo institucije Republike Slovenije, ki
so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in
posameznih programov.
Delodajalec se s podpisom pogodbe
o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne
dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za
izvajanje projekta, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za
potrebe nadzora, poročanja in spremljanja
programa zagotovi vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-3214/09
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj – v likvidaciji objavlja
javni razpis
za prodajo gradbenih parcel v poslovno
industrijski coni TRIS Kanižarica
in drugih zemljišč v lasti Rudnika
Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj
– v likvidaciji
1. Predmet prodaje so nezazidana
stavbna zemljišča v poslovno industrijski
coni Kanižarica za izgradnjo objektov obrtnih, industrijskih servisnih, trgovinskih in
drugih dejavnosti ter druga zemljišča izven
poslovno industrijske cone v lasti Rudnik
Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj –
v likvidaciji.

2. Stavbna zemljišča so delno komunalno opremljena in se prodajajo v skladu
z veljavno novo parcelacijo. Velikost parcel
in drugi podatki o zemljiščih je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
Območje, kjer se nahajajo zemljišča, ki
so predmet prodaje, se ureja po določilih
Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza (Uradni list RS, št.
140/04 in 76/08) in Odloka o OLN za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS
Kanižarica (Uradni list RS, št. 139/06).
3. Zemljišča, ki so predmet javnega razpisa so glede na izklicno ceno razdeljena
v štiri skupine, in sicer:
A: Zemljišča namenjena izgradnji poslovnih objektov. Zemljišča so delno komunalno
opremljena. Izklicna cena zemljišča znaša
9 € za 1 m2 površine.
B: Zemljišča, ki so pogojno zazidljiva –
primerna za izgradnjo sončnih elektrarn.
Izklicna cena zemljišča znaša 5 € za 1 m2
površine.
C: Zemljišča, ki niso predvidena za pozidavo. Izklicna cena zemljišča znaša 2 € za
1 m2 površine.
D: Zemljišča, ki se nahajajo izven Poslovno industrijske cone TRIS Kanižarica.
Zemljišča se prodajajo po izklicni ceni določeni na osnovi cenitve.
4. V izhodiščni ceni ni zajet DDV oziroma
davek na promet nepremičnin, ki se prišteje
k pogodbeni ceni in ga plača kupec.
5. Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
oziroma davka na promet nepremičnin plačati še stroške sklenitve pogodbe, stroške
notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
6. Rok za sklenitev pogodbe o nakupu
nepremičnine je 30 dni od vročitve obvestila
o izbiri investitorja – kupca, rok plačila pa 8
dni po podpisu pogodbe.
7. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
gospodarske družbe, samostojni podjetniki
in druge pravne in fizične osebe.
8. Pogodbe o prodaji parcel se bodo
sklepale na osnovi izbire prodajalca. Prodajalec ima pravico odločati o ustreznosti investitorja in investicijskega programa ter o mikrolokaciji po svojem prostem preudarku.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. Razpis traja do 31. 12. 2009 oziroma
do prodaje vseh parcel.
11. Podatki o zemljiščih in podrobni pogoji
prodaje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na sedežu Rudnika Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/305-61-00 ali po elektronski pošti rudnik@siol.net. Ogledi parcel,
ki so predmet prodaje so možni vsak ponedeljek med 9. in 12. uro dopoldne ali po
dogovoru.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Silvo Grdešič
Ob-3234/09
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– (Uradni list RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov

Št.

32 / 24. 4. 2009 /

Stran

955

1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub
ljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: družinska nadaljevanka – 35 delov, vsak v dolžini 30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celotno nanizanko.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 18. 12. 2009.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV RTV 001/2009.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 001/2009 – družinska nadaljevanka«. Ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 11. 5. 2009, do 12.
ure v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Ob-3246/09
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere (P1B)
1. izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi nosilca proračunske
postavke in posredniškega telesa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08),
Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2009
(sklep Vlade RS, št. 47602-37/2008/4),
Sprememb Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo za leto 2009 (sklep Vlade
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RS številka 47602-37/2008/10 z dne 5. 3.
2009), Splošnih pogojev poslovanja Sklada
(26. 1. 2007), Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5. 2008),
Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št.
210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami),
Uredbe ES št. 45/2001 (UL L 008, 12. 1.
2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12.
2006 in spremembe), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3
z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09), Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS,
št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in spremembe) Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 26/09) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in
spremembe).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska
Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna
banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypoalpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d.,
SKB d.d.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada
predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.
V okvir mikro, malih in srednje velikih
podjetij sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poslenega in manj kakor 250 zaposlenih in
imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 43 milijonov EUR na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2008, razen
za nova podjetja, ustanovljena po 31. 12.
2008, ki morajo dosegati navedene kriterije
na podlagi računovodskih izkazov od dneva
ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec vloge.
Ostala določila za opredelitev MSP
se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2008 – skladno
z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.
44/07) je podjetje v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.)
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2006-2008), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezno operacijo, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
Operacija, s katero vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora izboljšati opremljenost
in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja
ali dodane vrednosti na zaposlenega, razen
če se upravičeni stroški operacije nanašajo
samo na obratna sredstva,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
– višina upravičenih stroškov operacije
ni omejena, upoštevajo se neto stroški operacije brez DDV,
– maksimalna skupna višina bančnega
kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada,
je 1.500.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita za namene financiranja obratnih sredstev 200.000 EUR,
– garancije v višini 80% glavnice kredita
brez obresti se odobrijo za upravičene stroške operacije, ki se nanašajo na nakup nove
tehnološke opreme1 in/ali ko gre za podjetja
s statusom novega podjetja2,
– garancija v višini 60% glavnice kredita
brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške,
– obrestna mera za kredit pri banki je
Euribor 6-mesečni+0,5%,
– odplačilna doba kredita, namenjenega
financiranju 100% obratnih sredstev, je od
1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno
z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 10 let,
– za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij
do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij
na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6
mesecev,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije
enkratno,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
1
Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2008
2
Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge ter
podjetje izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj 4 mesece.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor upravičencev-operacij
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na osnovi
naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna
naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih obratnih sredstev v čistih prihodkih
podjetja, povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega, neposredna prodaja izven
trga RS, status novega podjetja),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe ter
analize finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje
operacij).
Operacija, ki je prejela 60 ali več točk
od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili.
V primeru, da je operacija prejela manj kot
60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu
in ne more pridobiti garancije Sklada ter
subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim
mnenjem V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje, kot je na razpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni
oceni. V primeru istega števila točk imajo
prednost operacije, ki so pridobile več točk
pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za
izdajanje garancij je 43.000.000 EUR.
Garancija je zavarovana s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad
v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti
(CIP 2007–2013).
Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru
Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost Evropske skupnosti.
Skupna višina razpisanih sredstev
za subvencioniranje obrestne mere je
7.600.000 EUR.
7. Upravičeni stroški operacije
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme,

nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale
od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2010. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 3.
2010. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare
kredite.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske
politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad EU v višini 10 mio
EUR (od tega 85% sredstev EU – ESRR in
15% sredstev slovenske udeležbe),
– Rezervni sklad Sklada v višini 2,9 mio
EUR.
Sredstva za subvencijo obrestne mere:
– v višini 7,6 mio EUR (od tega 85%
sredstev EU – ESRR in 15% sredstev slovenske udeležbe).
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih:
– Garancijski sklad EU – 85% sredstev
EU, 15% sredstev SLO proračuna,
– Rezervni sklad Sklada – sredstva Sklada.
11. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 10. 5. 2009,
10. 6. 2009, 10. 7. 2009, 10. 9. 2009, 10. 10.
2009, 10. 11. 2009, 10. 12. 2009.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 10. 12. 2009
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 10. 12. 2009, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev vloge se obravnavajo v naslednjem
odpiranju.
3
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.
4
V primeru nakupa starih objektov, je
potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s strani neodvisne institucije.
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Vloge, ki bodo prispele po 10. 12. 2009
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno
formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo
o njih s sklepom odločila najkasneje v 60
dneh od roka za predložitev vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep
o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in
na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-88
– Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani
prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko
ter ga predložite v vlogi).
2. Poslovni načrt, bilanca stanja za
leto 2008 in izkaz poslovnega izida za leto
2008, razen za nova podjetja, ustanovljena
po 31. 12. 2008, ki morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do
zadnjega dne preteklega meseca, glede na
mesec vloge.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60
dni glede na datum oddaje vloge):
a.) za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
b.) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za
podjetja s statusom novega podjetja): obračun zneskov plač z davki in prispevki in
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potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena
v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika
prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala
natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo
obrestne mere-P1B«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES v nasprotnem
primeru se pogodba posledični odpove, Že
plačan del subvencije obrestne mere mora
upravičenec v tem primeru vrniti skupaj
z zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila. Za obratna sredstva 57. člen
Uredbe 1083/2006 ne velja.
– pri izvajanju operacij smiselno zadostiti
naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
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– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 430-12/2009-2

Ob-3134/09

Javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Sežana za leto 2009
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 15/09), Letnega
programa športa v Občini Sežana za leto
2009 (Sklep o sprejemu Letnega progama
športa v Občini Sežana za leto 2009, Uradni list RS, št. 15/09) in na podlagi Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2009
(Uradni list RS, št. 121/08).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov s področja športa
v Občini Sežana za leto 2009.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci
programov športa v skladu z 2. členom Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sežana (v nadaljevanju: pravilnik), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.
V primeru, da se posamezni program
izvaja na območju Občine Sežana in je namenjen občanom sežanske občine, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben
izvajalec s sedežem v Občini Sežana, je za
izvajanje tega programa lahko izbran tudi
izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana,
če izpolnjuje ostale pogoje.
5. Iz proračuna Občine Sežana za leto
2009 – postavka 250601 »Tekmovalni šport,
mladinske selekcije« in postavka 250701
»Dejavnost društev s področja športa« se
bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. športna rekreacija,
3. šport invalidov,
4. kakovostni šport,
5. vrhunski šport
ter
programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov,
drugi, za šport pomembni programi v občini.
6. Višina sredstev: izbrani programi bodo
sofinancirani na podlagi Meril za vrednotenje programov športa, ki so priloga pravilnika (Uradni list RS, št. 15/09), upoštevaje
okvirna razpoložljiva proračunska sredstva,
ki znašajo za leto 2009 na postavki 250601
»Tekmovalni šport, mladinske selekcije« –

99.916 EUR in na postavki 250701 »Dejavnost društev s področja športa« – 27.000
EUR.
7. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova
združenja.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 30. dan od dneva objave.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam članov društva/kluba s plačano članarino,
– seznam aktivnih trenerjev/vaditeljev
z navedeno športno izobrazbo,
– seznam registriranih tekmovalcev po
posameznih ekipah/selekcijah,
– seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci,
taborniki),
– poročilo o dejavnosti za preteklo leto
s finančnim poročilom,
– program dela za leto 2009,
– klubi, ki se financirajo iz proračunske
postavke tekmovalni šport – mladinske selekcije morajo k razpisu priložiti poimenski
seznam prijavljenih igralcev/igralk vseh selekcij ožigosan s strani zveze, pod okriljem
katere igrajo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
12. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni
strani Občine Sežana http://www.sezana.si
in na sedežu Občine Sežana, Partizanska
4, Sežana.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar, tel.
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.
14. Oddaja in dostava vlog
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v času 30 dni od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Prijava mora biti
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– sofinanciranje programov športa v Občini
Sežana za leto 2009«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja; naziv in naslov. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali dostavljena v vložišče Občine Sežana do
12. ure zadnjega dne.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
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besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
15. Obravnava vlog
Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20
dni po zaključku razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo.
Popolne vloge bodo pregledane s strani
komisije, ki bo tudi predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino
sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 60 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
Občina Sežana
Št. 430-48/2009
Ob-3139/09
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 50/07), Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 44/08 in 26/09) ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega
gospodarstva v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 103/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
nosilcev dejavnosti na področju malega
gospodarstva s sedežem v Občini Litija
1. Razpisana sredstva in predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2009 so na postavki »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« zagotovljena
sredstva v višini do 19.000 EUR za finančno
pomoč k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev
in nadomestilu za opravljanje mojstrskega
izpita nosilcem dejavnosti s sedežem v Občini Litija, na področju malega gospodarstva
za različne smeri izobraževanja oziroma
usposabljanja.
2. Upravičenci
Finančno pomoč za šolnino, stroške jezikovnih tečajev oziroma nadomestilo za
opravljanje mojstrskega izpita, lahko uveljavljajo lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni
podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Litija. Malo podjetje je podjetje,
v katerem število zaposlenih ne presega
50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega
9.597.729,93 EUR.
Do pomoči niso upravičeni tisti, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno po standardni
klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in
ribogojstva, premogovništva, kmetijstva –
področje primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelava in trženje kmetij-

skih proizvodov, cestnoprometni sektor –
področje nabave vozila za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, nimajo poravnanih
zapadlih obveznosti do občine, so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in potrebna dokumentacija
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi tega razpisa le pod pogojem, da za
isti namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov.
Za pridobitev finančne pomoči k šolnini,
stroškom jezikovnih tečajev oziroma nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita, za
dokazila o izobraževanju pridobljena v letih
2007 in 2008 oziroma v letu 2009 do poteka
razpisnega roka, morajo prosilci predložiti
podpisano vlogo, ki vsebuje naziv izobraževanja, ime in priimek, naslov, telefonsko
številko, davčno številko, številko računa in
ime banke.
K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, ali
redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a,
– podpisano izjavo, da ni podjetje v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo o pridobljenem strokovnem
nazivu na dodiplomskem oziroma podiplomskem programu na slovenskih univerzah
oziroma samostojnih visokošolskih zavodih
v Republiki Sloveniji oziroma mednarodno
priznan certifikat znanja tujega jezika oziroma potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu
(overjena kopija),
– potrdilo o plačanih stroških izobraževanja oziroma usposabljanja,
– podpisano izjavo prosilca, da za namen, na katerega se nanaša vloga, ni prejel
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
4. Višina sofinanciranja
Višina finančne pomoči k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za
opravljanje mojstrskega izpita se določi glede na obseg vlog in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lahko znaša
največ 90% stroškov šolnine, stroškov jezikovnih tečajev oziroma stroškov nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita (upravičeni strošek).
V primeru nenamenske porabe sredstev
je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od
dneva prejema do dneva vračila sredstev.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija.
Prepozno prejete vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Prosilci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku 60
dni po izteku razpisnega roka.
Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene,
bodo izdani sklepi o odobreni višini sredstev
in predložene v podpis ustrezne pogodbe.
6. Način in rok za dostavo vlog
Prosilci oddajo vloge do 30. 6. 2009.
Vlagatelj lahko vlogo odda na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
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ali pa jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti
ovojnici, opremljeno na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice
z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju
malega gospodarstva s sedežem v Občini
Litija«, na naslov: Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija.
Občina Litija
Št. 322-1/2009
Ob-3193/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2009 (Uradni list RS, št. 8/09) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma
v Občini Krško in so, v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega
razpisa, izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in regiji.
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela –
lepa in gostoljubna.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti ter kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne
in kulturne dediščine, ljudskih običajev, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene.
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba
oziroma udeležba na raznih izobraževanjih,
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predavanjih, posvetih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in
vodenje turistov itd.).
9. Izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti (predstavitev občine in društev na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.).
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD,
spletne strani itd.).
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza
na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki
so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi
meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri
posamezni vlogi se izvedene aktivnosti,
opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi
vrednosti posameznih kategorij. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek letnih proračunskih sredstev za ta
namen deli z vsoto doseženih točk vseh
obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se
pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih
sredstev.
Vrednost posameznih kategorij:

1. Organizacijski program Občinske turistične zveze Krško
2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev
5. Ohranjanja in predstavljanje naravne in kulturne dediščine,
ljudskih običajev, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za
turistične namene
6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka
7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

400 točk/letno
80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/objekt
100 točk/letno
200 točk/letno
120 točk/letno
70 točk/aktivnost
80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev
50 točk/na predstavitev
50 točk/letno
20 točk/letno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. Spodbujanje prebivalstva za pospeševanje razvoja turizma
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih,
predavanjih, posvetih, delavnicah, razstavah, strokovnih
ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.)
9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in
društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah,
v medijih itd.)
10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi,
zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, VHS, CD, DVD,
spletne strani itd.)
11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo
turizma
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30 točk/na aktivnost

30 točk/na predstavitev
50 točk/za vsak material
20 točk/letno

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične občinske zveze Krško in
turističnih društev je 25.000 EUR na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki
so sestavni del tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2008.
4. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2008 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih programskih
aktivnostih.
5. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2009.
6. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2009 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posameznih programskih
aktivnostih.
7. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale
v razpisnem obdobju (podroben vsebinski
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti
itd.) in finančno poročilo z ovrednotenimi
posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega razpisa.
8. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa.
9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 26. 5. 2009 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD 2009».
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
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strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30. dan od prejema
podpisane pogodbe in predložitve pisnega
zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na
spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali
pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-2/2009
Ob-3194/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2009 (Uradni list RS, št. 8/09) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Krško za leto 2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne
občine ter so se izvajale v času od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna oziroma
iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevane
turistične in druge prireditve v Občini Krško,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v občini in so bile izvedene v razpisnem
roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih
pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine ter so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega
pomena,
– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi vnaprej
seznanjena v publikacijah in medijih,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave
kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj
in promocijo krajev v občini Krško.
5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo
posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo
na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo
prepoznavnost celotne občine.
6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske
prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih delih.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 16.500 EUR na
proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki
so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu).
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki).
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov itd. ter kopije dokazil o plačilu računov - bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša).
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 21. 7. 2009 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve 2009.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
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ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292,
e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-3/2009
Ob-3195/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2009 (Uradni list RS, št. 8/09) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema
prireditvenega šotora v Občini Krško
za leto 2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
najema prireditvenega šotora za izvedene

razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna
društva v Občini Krško v času od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka, ki je predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega
proračuna oziroma regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega
razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni
prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden
v razpisnem obdobju.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže
in demontaže šotora, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora
(talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder
itd), WC, kuhinja, gostinske storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do
70% upravičenih stroškov (na osnovi dokazil
o izvedbi) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 10.000
EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma, konto
4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev
in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo,
se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu).
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih
je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– finančna vrednost celotne prireditve
oziroma dogodka s podrobno stroškovno
razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere
so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter način zagotovitve pokrivanja
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stroškov prireditve oziroma dogodka (prihodki).
5. Finančna dokazila o izvedbi (kopija
računa, kopija dokazila o plačilu računa –
bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na
kateri račun se nanaša itd.).
6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po
zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 6. 10. 2009 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za šotor 2009.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30. dan od prejema
podpisane pogodbe in predložitve pisnega
zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
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Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško
www.krsko.si ali pa jo zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292,
e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 410-0024/2009
Ob-3205/09
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2009 in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 87/07) Občina Kozje objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja Občine
Kozje v letu 2009
I. Naročnik: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje v letu 2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Kozje in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); Upravičenci iz 2. točke
morajo imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto;
(2) za zagotavljanje tehnične podpore (4.
točka prejšnjega člena):
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na podro-
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čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz ukrepa tehnična pomoč
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani
izvajalci);
(3) za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah (5. točka prejšnjega člena):
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
ko so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kozje za leto 2009.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
26.189,00 EUR, od tega 14.189,00 EUR za
kmetijsko mehanizacijo in 12.000,00 EUR
za naložbe v posodobitev hlevov,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 5.500,00 EUR, od tega 1.500,00
EUR za urejanje pašnikov in 4.000,00 EUR
za izvedbo agromelioracijskih del.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc; razen nosilnih sten in stropov,
fasad, streh ipd.;
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prilagoditev novo
uvedenim standardom (oprema za osvetlitev hleva in izgradnja boksov za prosto rejo
telet); razen nosilnih sten in stropov, fasad,
streh ipd.;
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
proizvedene v EU, (samo traktorski priključki, razen gozdnih) in opreme, vključno z računalniško programsko opremo.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali (pogoj je, da
se ogradi najmanj 1 ha pašnika);
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del (ne na plazovitih območjih) in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih
gospodarstvih; sofinancira se agromelioracija največ 2 ha/kmetijsko gospodarstvo).
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi
dejavniki.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za isto vrsto priključka upravičenec ne
more kandidirati oziroma pridobiti sredstev
v roku 5 let od prejema sredstev.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Šmarje pri Jelšah);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Šmarje pri Jelšah);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 (2008) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Šmarje pri Jelšah);
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– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč, drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine, razen za agromelioracije,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje
v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2005).
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-

vezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (samo traktorskih priključkov, razen
gozdnih) in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– 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
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitve travinj, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, stroški izdelave elaborata, nakup patentov in licenc …).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
400,00 EUR
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, in
sicer za zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni.
Cilj ukrepa:
– zmanjšanje tveganja zaradi bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 (2008) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živine po 30. 10. 2008.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za

Št.

32 / 24. 4. 2009 /

Stran

965

zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki nimajo
sedeža v občini.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 5 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški, nastali z zaokrožitvijo zemljišč.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in
s tem zmanjšati stroške pridelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišča, ki se zaokrožuje, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 (2008) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– kopijo katastrskega načrta;
– posestni list, mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju
zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 100% upravičenih stroškov, nastalih
z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Največji znesek dodeljene pomoči znaša
500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na
podlagi objektivno 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,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev za leto
2009;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja;
– za društva:
· potrdilo o registraciji društva,
· podatek o številu vseh članov društva,
za člane iz Občine Kozje pa poimenski seznam,
· letno poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2008,
· vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2009.
Občina Kozje z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– že izvedene aktivnosti,
– stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje,
– stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (pre-
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davanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. 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 zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, najvišji pa 5.000 € na projekt.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči »De minimis«
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– skladiščenje, priprava proizvodov za
trg in predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (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),
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani 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;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 (2008) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– 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;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija (KSS
Šmarje pri Jelšah);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti (KSS Šmarje pri Jelšah).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so naslednji:
– 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.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
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200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt:
– za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo do 22. 5.
2009,
– za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij do 30. 10. 2009,
– za ukrep Pomoč za zaokrožitev zemljišč do 30. 10. 2009,
– za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu do 22. 5. 2009,
– za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah do 22. 5.
2009.
Za pravočasne se štejejo vse vloge, ki
bodo prispele do navedenega datuma ali
so do vključno tega datuma oddane na pošto s priporočeno pošiljko.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje
v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom
in so navedene v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2009«, na naslov Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Kozje, po končanju javnega razpisa. Komisija bo opravila
pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem
razpisu.
Kolikor bo višina zaprošenih upravičenih sredstev večja, kot je na razpolago
sredstev v proračunu, bo znesek sofinanciranja proporcionalno zmanjšan vsem upravičencem.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem
po tem razpisu odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep in namen, za katerega
so bila sredstva namenjena. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena,
in sicer za ukrepe pod točko 1, 4 in 5.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene oziroma zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60

javni razpis
za sofinanciranje programov
kulturnih, športnih, turističnih,
socialno-humanitarnih in ostalih
društev in organizacij iz proračuna
občine za leto 2009
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00,
faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih,
športnih, turističnih, socialno-humanitarnih
in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …)
društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture
58.590,00 EUR,
– na področju mladinske kulture 6.447,00
EUR,
– na področju športa ob upoštevanju
Letnega programa športa za leto 2009
73.729,00 EUR,
– na področju turizma 32.301,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih
in zdravstvenih organizacij 19.341,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 21.322,00 EUR, in sicer: za programe
veteranskih organizacij 5.425,00 EUR, za
sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 11.748,00 EUR in za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi, 4.150,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi
bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili
in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 5.
2009 na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako
programa za katerega predlagatelj kandidira. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob
Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu
Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00).
9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ne bo javno; izvedeno bo najkasneje v 8
dneh po zaključku razpisa.

dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev. Pogodba mora
biti vrnjena na občino v roku 8 dni od prejema s strani občine podpisane pogodbe,
sicer se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek s prilogami mora biti
dostavljen na Občino Kozje najkasneje do
30. 10. 2009 za ukrepe pod številko 1, 4 in
5, za ukrepe pod številko 2 in 3 pa najkasneje do 16. 11. 2009.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 30. 10. 2009,
komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kozje (www.obcina-kozje.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v tajništvu Občine Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje. Vse informacije lahko zainteresirani
dobijo pri Suzani Kunst, tel. 03/800-14-00
ali 03/800-14-13, vsak delovni dan v času
uradnih ur.
Občina Kozje
Št. 67100-02/2009-1
Ob-3213/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 22/09), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Kanal
ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09),
Letnega programa športa Občine Kanal
ob Soči za leto 2009 (Uradni list RS, št.
22/09), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic,
št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list
RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic, št. 13/05) in Pravilnik za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih
dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorskih novic, št. 39/04) Občina
Kanal ob Soči objavlja
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O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan
sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči
Št. 122-0030/2009
Ob-3231/09
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto
2009 (Uradni list RS, št. 126/08), Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju
socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06 in 45/07) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07), objavlja Občina
Šentrupert
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva za leto 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa:
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– »Projekt zdrave občine«.
Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert:
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– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi izraženih socialnih težav.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe za občane Občine Šentrupert,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Šentrupert, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
– humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter
verske skupnosti, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ki združujejo člane iz Občine Šentrupert,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov in občanov
Občine Šentrupert,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu
z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za občane
Občine Šentrupert,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za
izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre
podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma
ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva.
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 roku, določenim z razpisom,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije ali države (v tem primeru
se upošteva sorazmerni delež števila članov ali udeležencev programov iz Občine
Šentrupert),
– so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– se povezujejo in sodelujejo z drugimi
sorodnimi organizacijami na izbranem področju,

– v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
– prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert
se lahko prijavijo le društva upokojencev, ki
imajo sedež v Občini Šentrupert.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Šentrupert.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Šentrupert.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Šentrupert.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na
področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki velja do sprejetja lastnega pravilnika
v Občini Šentrupert.
Posamezni programi lahko s strani Občine Šentrupert prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov
programa.
Sredstva, ki se dodeljujejo, so namenjena za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa.
V primeru dvoma ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana;
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
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Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Šentrupert v skladu
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati.
Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili
razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpoložljivih sredstev, realno prikazano finančno konstrukcijo oziroma sorazmerni delež članov ali
uporabnikov iz Občine Šentrupert.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Šentrupert, se sredstva dodelijo še glede na število upravičencev prijavljenega programa po namenu.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2009 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa, znaša 11.500 €,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
– programe na področju humanitarne
dejavnosti 7.000 EUR,
– programe za delo z zasvojenimi 500
EUR,
– preventivne programe 3.500 EUR,
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Šentrupert: 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, kontaktna oseba je Danica Grandovec ali na
spletni strani www.sentrupert.si, do roka
za oddajo vlog.
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 oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za socialno varstvo 2009« in navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se vrne vlagatelju.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene ter oddane na predpisanih Obrazcih.
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 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 služba
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 vrednotenje programov poda

razpoložljiva sredstva lahko določen tudi
drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje
lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin
zaprosijo tudi za posojilo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji
stavba, morata biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, z navedbo dokumenta, s katerim
je stavba oziroma območje razglašeno ali
evidentirano kot kulturni spomenik oziroma
kulturna dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev.
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljub
ljana.
4. Vsebina prijave:
a) Navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim
posnetkom stavbe;
b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo stavbe (mapna kopija);
d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa obnovitvena dela;
e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%,
67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za
obnovo stavbne lupine,
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran skladno z določili iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št.
128/06 z dne 8. 12. 2006),
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in
skladno s soglasjem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, Območne enote Ljub
ljana;
f) dokazilo o vplačilu 100 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 012610100000114, sklic: 201016, »LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost prijave in bo v primeru, da stavba na
tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen
plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa.
Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika
in številko transakcijskega računa, kamor
naj se sredstva vrnejo. Če bo stavba na
tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po
zaključku obnovitvenih del. V primeru, da
bodo lastniki od izvedbe odstopili, sredstva
zavarovanja ne bodo vrnjena.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:

mnenje k predlogu pristojna komisija za
področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana in ga predloži občinskemu
svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska
uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi
občinskega sveta pozvala 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 socialno
varstvenih programov, 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.
07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 622-38/2009-1
Ob-3232/09
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah, Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove
stavbnih lupin v okviru akcije
“Ljubljana – moje mesto” v letu 2010
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala celovito obnovo uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju:
stavbnih lupin), in sicer v letu 2010 ter
naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa “Ljub
ljana – moje mesto” so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana.
V letu 2010 bo za obnovo stavb, izbranih
s tem razpisom, namenjenih predvidoma
400.000 EUR in v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo
število točk na prvo in na drugo prednostno
listo. Obnova stavb s prve prednostne liste
je predvidena v letu 2010, z druge pa v letu
2011 ali kasneje, vendar le v obsegu z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih
sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira
v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5 kot
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih,
ki so bila razglašena za kulturni spomenik
(naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali
drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni
ali drugi, razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom
kulturnega spomenika (arhitekturnega ali
drugega) ter stavbe, za katere je Zavod za
varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, uradno posredoval strokovne
zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni Mestni upravi MOL.
c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež sofinanciranja glede na v proračunu
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a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega),
– stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi),
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
b) pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje:
– območje, ki ima status kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega,
razen arheološkega),
– območje, ki je predlagano za kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen
arheološki),
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen
arheološka);
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih
mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 30 m, ali ob na
novo urejenih ureditvah javnih površin,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m;
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva,
vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd.;
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe,
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih,
– poškodbe na ometih ali njihova močna onesnaženost;
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi
želimo obnoviti čim več stavb):
– do 100.000 EUR
– od 100.000 do 250.000 EUR
– nad 250.000 EUR
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na
prvo in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, do vključno 3. 6. 2009
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
s pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis LMM ”.
Upoštevane bodo le popolne prijave
z vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2009 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora,
Ljubljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.
6. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko dobite na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-27
oziroma po elektronski pošti na naslov: urbanizem@Ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel.
01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od
10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana
Št. 84/09
Ob-3242/09
Občina Rače – Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) ter na pod-

4 točke
3 točke
2 točki

3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
1 točka

0–3 točk
3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
1 točka
0 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lagi 30. člena Statuta Občine Rače – Fram
(MUV št. 16/07) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja Občine Rače
– Fram za leto 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje in izhodiščna cena
nepremičnin
Stavbna zemljišča za stanovanjsko-poslovno gradnjo, ki se nahajajo na območju,
kjer je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta v naselju Rače z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št. 2520/8
– njiva v izmeri 8.508 m2, parc. št. 2520/12
– njiva v izmeri 325 m2, parc. št. 2520/13
– njiva v izmeri 334 m2, parc. št. 2520/14 –
njiva v izmeri 320 m2, vsa vpisana k vl. št.
1953, k.o. Rače.
Zemljišča se prodajajo skupaj kot zaključena celota. Izhodiščna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 569.220,00 EUR (60
EUR/m2 zemljišča).
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in ne vključuje 20% DDV,
priključitve na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, električno in telefonsko omrežje ter
izdelave Podrobnega prostorskega načrta.
Stavbno zemljišče je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti sledeče podatke:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv, sedež in zakonitega zastopnika, davčno številko ter številko
transakcijskega računa,
– potrdilo o vplačilu varščine. Ponudniki
vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Rače –
Fram: 01298-0100008874.
2. Pogoj prodaje je gradnja, skladna
z načrtovanim podrobnim prostorskim načrtom (Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače
– poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«,
MUV št. 24/07), kar predstavlja gradnjo trgovskega objekta na tem zemljišču.
3. V ponudbi je potrebno navesti:
– ponujeno ceno za zemljišče – pri tem
lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne,
– priložiti je potrebno overjeno izjavo, da
bo ponudnik nadaljeval s postopkom izdelave podrobnega prostorskega načrta, skladno
z izdanim Sklepom o pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače – poslovno stanovanjsko naselje
»Žabnik« (MUV št. 24/07) in sicer v delu, ki
se nanaša na gradnjo na zemljiščih parc.
št. 2520/8, 2520/12, 2520/13, 2520/14, k.o.
Rače. Hkrati se ponudnik s podpisano izjavo
zaveže, da bo pričel s pridobivanjem gradbenega dovoljenja takoj po zaključku postopka sprejema podrobnega prostorskega
načrta ter z gradnjo najkasneje do decembra 2009. Izjava mora vsebovati tudi obve-

zo ponudnika, da bo izpolnil vse navedene
pogoje ter da je seznanjen z dejstvom, da
se bo v nasprotnem primeru sklenjena kupoprodajna pogodba štela kot nična. V tem
primeru se bo kupcu vrnila plačana kupnina
brez obresti z odšteto 10% varščino.
4. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka,
8. 5. 2009, do 12. ure in sicer na naslov:
Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb –
ponudba za nakup zemljišč – Ne odpiraj«.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je (ob upoštevanju pogoja, da bo
gradnja na tem območju skladna z izdanim
Sklepom o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del naselja Rače
– poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«)
najvišja ponujena cena. V primeru enakih
ponudb bo kriterij za izbiro čas vložitve posamezne ponudbe.
O najugodnejšem ponudniku bo na podlagi predloga komisije odločal župan. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
za vodenje in nadzor postopka. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
V primeru, da bo komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
prispelih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, bo pozvala
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih ali z njimi opravi
pogajanja.
6. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
pravnomočnosti sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati preostali del
kupnine v 8 dneh po podpisu pogodbe. Kupec je dolžan plačati tudi stroške izvedbe
pogodbe v zemljiški knjigi.
Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in v določenem roku
ne bo plačal celotne kupnine, se domneva,
da je odstopil od ponudbe, plačana varščina
pa se mu ne vrne in zapade v korist Občine
Rače – Fram.
Če bi se zgodil primer iz prejšnjega odstavka, lahko prodajalec sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom brez javnega razpisa.
7. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom
pa bo v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri brez obresti vrnjena.
8. Občina Rače – Fram si pridružuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnega zemljišča do sklenitve pravnega posla,
pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino brez obresti. Prodajalec tudi izključuje
svojo obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje.
9. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo
pri kontaktni osebi Suzani Pungartnik (tel.
02/609-60-16). Zemljišče si je mogoče po
predhodnem dogovoru tudi ogledati.
Občina Rače – Fram
Št. 197/2009
Ob-3248/09
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
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Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: solastniški delež
do 7/18 vseh nepremičnin vpisanih v vložek
št. 689, k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja
kletne in mansardne prostore s pripadajočim zemljiščem na naslovu Sallaumines 7,
Trbovlje.
Površina kleti znaša 43,02 m2, površina
mansarde znaša 96,28 m2, površina pripadajočega zemljišča pa 686 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 52.000,00 EUR. V ceni ni zajet
morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna
kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 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
srede, 6. 5. 2009, do 10. 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 solastniškega deleža do 7/18 vseh nepremičnin
vpisanih v vložek 689, k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
5. 5. 2009, plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem
za javno zbiranje ponudb za prodajo solastniškega deleža do 7/18 vseh nepremičnin
vpisanih v vložek 689, k.o. Trbovlje.
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
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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, 6. 5. 2009, ob 12. 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
Št. 197/2009
Ob-3249/09
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. Predmeta prodaje sta:
– zemljišče parc. št. 1823/2 k.o. Trbovlje, v skupni površini 3.721 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 1040 k.o. Trbovlje, ki
se nahaja v območju urejanja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 6 – Zasavje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 6/95) in
– zemljišče parc. št. 1521/11 k. o. Trbovlje, v skupni površini 2.815 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 4, k.o. Trbovlje, ki se
nahaja v območju urejanja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja P 6/1 – Cementarna (Uradni vestnik
Zasavja, št. 11/94).
Skupna izklicna cena za navedeni nepremičnini znaša 50.000,00 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, 24. 4.
2009, na občinski upravi Občine Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
srede, 6. 5. 2009, do 10. 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 zemljišč parc. št. 1823/2 in 1521/11, k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
5. 5. 2009, plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za
javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč
parc. št. 1823/2 in 1521/11, k.o. Trbovlje.
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, 6. 5. 2009, ob 12. 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.
Dodatne informacije so na voljo tel.
03/562-79-12 ali 03/562-79-81.
Občina Trbovlje
Št. 197/2009
Ob-3250/09
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. Predmeta prodaje so: zemljišča parc.
št. 1761/14, 1761/15, 1761/16, 1761/26,
1761/17, 1761/18, 1761/20, 1761/21,
1761/22, 1761/23, 1761/24, 1761/25, vsa
k.o. Trbovlje, v skupni površini 855 m2, vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 1040, k.o. Trbovlje,
ki se nahajajo v območju urejanja z Odlokom o sprejemu ureditvenega načrta za del
območja urejanja PE 6/2 – Prometnoenergetski koridor – del rekonstrukcija Separacije v Trbovljah (UVZ št. 18/87, 11/01).
Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 63.000,00 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, 24. 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
srede, 6. 5. 2009 do 10. 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 zemljišč parc. št. 1761/14, 1761/15, 1761/16,
1761/26, 1761/17, 1761/18, 1761/20,
1761/21, 1761/22, 1761/23, 1761/24,
1761/25, vsa k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
5. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem
za javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč parc. št. 1761/14, 1761/15, 1761/16,
1761/26, 1761/17, 1761/18, 1761/20,
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1761/21, 1761/22, 1761/23, 1761/24,
1761/25, vsa k.o. Trbovlje.
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, 6. 5. 2009 ob 12. 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.
št. 03/562-79-12 ali 03/562-79-81.
Občina Trbovlje
Št. 331-0001/2009
Ob-3253/09
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Odloka o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2009 (Uradni list RS,

št. 29/09 z dne 14. 4. 2009), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2009/2013
(Uradni list RS, št. 90/09), Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE146-5883679-2009,
Mnenje Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5883679-2009, in na predlog
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
z dne 16. 10. 2009 (v nadaljevanju občina)
objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Črna na Koroškem
v letu 2009
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2009.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
46.381,00 € in za pomoči po pravilu de minimis 830,00 €.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve-prosta reja, ki se bo izvajala v letu
2009 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2009 do zaključka razpisnega postopka.
III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali, boljše
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1) Sofinanciranje v posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro
izvodnjo:
–
višina
razpisanih
sredstev:
40.670,00 €.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
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– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (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 (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z omejenimi dejavniki.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Črna na Koroškem in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
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Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (obrazci: A-primar, B1primar in C-primar);
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009«.
B) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1) Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 5.711,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev 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
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
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primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. 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 zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar
in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009-sofinanciranje strokovnih društev«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C) Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
dodatne stroške transporta in opreme.
Višina razpisanih sredstev: 830,00
EUR.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza
(transporta in opreme).
Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta;

– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 100% upravičenih stroškov za prevoz (transport in opremo).
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in
opreme iz odročnih krajev (Obrazci: A – de
minimis, B – de minimis in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– registracijo za opravljanje dejavnosti
transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2009
in bo predmet na ta razpis je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
25. decembra 2009, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. Izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 1. 6. 2009 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: » Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2009 (ter
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
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sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem pravilniku odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena
oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila,
in sicer:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku
ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem
v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev,
ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Črna na Koroškem:
http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem.

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo organizirano redno vadbo;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini in so registrirani v skladu
z Zakonom društvih;
– da občini dostavljajo redno poročilo
o realizaciji programa ter druge zahtevane
podatke.
5. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2009. Dodeljena
sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2009 morajo njihovi prejemniki
porabiti najkasneje do 31. 12. 2009.
6. Vsebina letnega programa športa za
leto 2009 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Črna na Koroškem iz proračuna za
leto 2009:
Za izvajanje letnega programa športa se
izvajalcem v proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009 ter v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Črna
na Koroškem zagotavljajo sredstva po
postavki 18019 pod kontom 4120 v višini
58.170,00 €.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti z datumom oddaje do najkasneje do 1. 6.
2009 ali na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – šport 2009«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija na
sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2009.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak
delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni strani
www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/870-48-12 ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem
naslovu: dragica.mazej@crna.si.
Občina Črna na Koroškem
Št. 6710-0001/2009
Ob-3254/09
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 29/09 z dne 14. 4. 2009), Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 70/03 in
45/08) in Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) objavlja
Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika javnega
razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Črna na Koroškem za leto 2009,
ki jih upravičencem zagotavlja Občina Črna
na Koroškem na podlagi letnega programa
športa za leto 2009 ter Proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2009.
Sofinancirali se bodo programi:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge;
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami;
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke;
– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti,
delovanje športne zveze)«.
4. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
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Javne dražbe
Št. 478-8/2006/37
Ob-3131/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani, v izmeri 47,30 m2, ter
dva pomožna prostora, v izmeri 0,90 m2 ter
1,70 m2, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št.
2694/18, k.o. Bežigrad (šifra k. o. 2636),
v celoti.
Stanovanje je v solasti Republike Slovenije v višini 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks
Alenčice ter Slemc Mire (ki so solastnice
stanovanja vsaka v višini 1/6 od celote), pa
je predmet javne dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani do celote.
V naravi je stanovanje locirano v tretjem
od štirih nadstropij stanovanjskega objekta,
zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje v izmeri 47,30 m2, obsega predsobo,
kopalnico, WC, sobo, kuhinjo, dnevno sobo
in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene so fino ometane in zglajene,
v kopalnici so na tleh in stenah položene
keramične ploščice, v spalnici in dnevni
sobi je položen klasičen parket in topli pod,
v hodniku in kuhinji je položen linolej. Okna
so lesena klasična dvojno zastekljena, notranja vrata so lesena polna. Stanovanje
je priključeno na električno, vodovodno,
kanalizacijsko in KTV omrežje. Ogrevanje
stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne 8. 4.
2009 neuspešna, se na podlagi četrte alinee
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ponovno izvaja javna dražba s 15%
znižano izklicno ceno.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je
izklicna cena 97.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer dne 12. 5. 2009, z začetkom
ob 9. uri.

7. Višina varščine
Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E,
vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k.o. Bežigrad, znaša 9.700,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal dne 7. 5. 2009, ob 12. uri oziroma po
dogovoru.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo
javne dražbe se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljub
ljana, tel. 01/478-85-16, faks 01/478-16-87,
e-pošta: anja.cerin@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 8. 5.
2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Bežigrad št. 478-8/2006«, na
naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-144/2009
Ob-3304/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2009
(Uradni list RS, št. 17/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnina v k.o. Ždinja vas
(1457)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 103/15, pašnik, v izmeri
817 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 21.250,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR,
– parc. št. 103/16, dvorišče, v izmeri
182 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 4.250,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.2. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 160/160, pašnik, v izmeri
766 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 62.900,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/161, pašnik, v izmeri
692 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 56.950,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/162, pašnik, v izmeri
711 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 57.800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
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– parc. št. 160/165, pašnik, v izmeri
767 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 71.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/167, pašnik, v izmeri
1174 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 107.950,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/220, pašnik, v izmeri
729 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 67.150,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/257, pašnik, v izmeri
616 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 57.800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/259, pašnik, v izmeri
720 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 67.150,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/254, pašnik, v izmeri
668 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 61.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/249, cesta, v izmeri
147 m2 in parc. št. 160/251, pašnik, v izmeri
650 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter. izklicna
cena znaša 71.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR. Nepremičnini parc.
št. 160/249 in 160/251, k.o. Šentpeter se
prodajata skupaj.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo na
podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Otočec
(Skupščinski dolenjski list, št. 24/82, 11/84,
Uradni list RS, št. 11/96). Zemljišča so gradbene parcele, namenjene gradnji stanovanjskih objektov ter so komunalno opremljene.
Zemljišči parc. št. 160/249 in 160/251, k.o.
Šentpeter skupaj tvorita gradbeno parcelo,
ki je komunalno opremljena in namenjena
gradnji stanovanjskega objekta.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi
s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo.
Kolikor prodajna pogodba v navedenem
roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se
bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano
varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni

– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 00478-112-2008 za nepremičnini v k.o.
Ždinja vas, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Ždinja vas,
– 00478-103-2008 za nepremičnine
v k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, v kolikor ni na dražbi dosežena višja
cena od izklicne, oziroma ni na dražbi drug
dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v roku 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 11. 5. 2009:
6.1. za nepremičnini v k.o. Ždinja vas:
– za parc. št. 103/15 ob 8. uri,
– za parc. št. 103/16 ob 8.10,
6.2. za nepremičnine v k.o. Šentpeter:
– za parc. št. 160/160 ob 8.20,
– za parc. št. 160/161 ob 8.30,
– za parc. št. 160/162 ob 8.40,
– za parc. št. 160/165 ob 8.50,
– za parc. št. 160/167 ob 9. uri,
– za parc. št. 160/220 ob 9.10,
– za parc. št. 160/257 ob 9.20,
– za parc. št. 160/259 ob 9.30,
– za parc. št. 160/254 ob 9.40,
– za parc. št. 160/249 in parc. št. 160/251
ob 9.50.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
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Razpisi delovnih mest
Št. 82/09
Ob-3129/09
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03
in 11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za
hidravlične raziskave upravni odbor inštituta
objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvladajo vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične
raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p.
3401, z oznako »Razpis za imenovanje direktorja inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ljubljana
Ob-3140/09
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
Sežana, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98,
36/00, 127/06) ter Statuta zavoda objavlja
razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto
strokovni vodja zavoda mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba, študijski program medicina s specializacijo iz
interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
opravljanju del na področju opravljene specializacije,
– vpis v register zdravnikov,
– veljavna licenca,
– znanje slovenskega jezika (visoka stopnja).
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan
za strokovnega vodjo zavoda za štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev v roku 15 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica

Sežana, Cankarjeva ulica 4,6210 Sežana,
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo –
ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
Št. 165/09
Ob-3239/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 56/08; v nadaljnjem besedilu ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, Ljubljana objavlja naslednji javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
medije v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da 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;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. 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.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali

doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica
10. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je treba poslati
v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71. Za morebitna vprašanja v zvezi z vsebino dela
se obrnite na Ministrstvo za kulturo, Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3251/09
»Svet zavoda Ekonomske šole Novo
mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na seji dne 9. 4. 2009, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja Višje strokovne šole (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07, 36/08).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje
petih let z začetkom mandata 1. 9. 2009.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo 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, potrdilo
o dosedanjih delovnih izkušnjah s kratkim
življenjepisom, program vodenja šole) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto,
Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpis«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v zakonskem roku.«
Svet zavoda
Ekonomske šole Novo mesto
Št. 534-3/2009
Ob-3286/09
Na podlagi prvega odstavka 21. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02 in 51/04) in prvega odstavka 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZJU) Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za energijo.
1. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali tehnične smeri;
– najmanj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– da 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;
– znanje angleškega jezika;
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– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom in
– ni v kazenskem postopku za dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
2. Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj – obrazec Europass;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– dokazilo o znanju tujega jezika;
– dokazilo o strokovnosti na področju
dela agencije;
– dokazilo o delovnih izkušnjah na področju dejavnosti delovanja trga z električno
energijo ali zemeljskim plinom;
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– program dela in razvoja agencije za
naslednje mandatno obdobje.
3. Pri izbiri kandidata se bodo uporabljali
naslednji kriteriji:
– strokovnost in usposobljenost osebe
za področje dela agencije,
– pretekli rezultati dela,
– ocena skladnosti programa dela in zastavljenih ciljev z resolucijo o nacionalnem
energetskem programu in namenom agencije.
4. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj direktorja za dobo petih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
5. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Javna agencija Republike Slovenije
za energijo, Strossmayerjeva 30, Maribor,
in sicer v roku 15 dni od objave na spletni
strani Javne agencije Republike Slovenije
za energijo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Za morebitne dodatne informacije se
lahko kandidati obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije za energijo, tel.
02/234-03-00. Kontaktna oseba za podajanje informacij je Duška Godina.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po imenovanju.
Javna agencija Republike Slovenije
za energijo
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Druge objave
Št. 75-191/09

Ob-3228/09

Popravek
V besedilu javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih igranih, dokumentarnih
in animiranih filmov za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103 z dne
30. 10. 2008 in njegov popravek, ki je bil
prav tako objavljen v Uradnem listu RS, št.
117 z dne 12. 12. 2008, je bila ugotovljena pomanjkljivost, zato uprava Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana,
na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 s kasnejšimi spremembami in
dopolnitvami) in skladno z odredbo uprave
številka IDOP 75-191/09, z dne 17. 4. 2009,
objavlja popravek besedila:
2. (drugi) odstavek šeste točke javnega
poziva (Višina in obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter čas trajanja poziva) se
spremeni tako, da po novem glasi:
»Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009/2010,
vendar najkasneje do dne 31. 12. 2010«.
V 4. (četrtem) odstavku 6. točke javnega
poziva (Višina in obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter čas trajanja poziva) se
spremeni datum drugega zasedanja strokovno-programske komisije, in sicer tako,
da po novem glasi:
»2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 5.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 13. 5. 2009«.
Spremeni se 8. točka javnega poziva
(Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil), in sicer tako, da po novem glasi:
Andreja Kralj, tel. 01/234-32-10, elektronski
naslov: andreja.kralj@film-sklad.si.
Ostalo besedilo javnega poziva z dne
30. 10. 2008 in 12. 12. 2008 ostane nespremenjeno. Vse spremembe stopijo v veljavo
z dnem objave.
Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo prijavnega
obrazca in predloga pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani Filmskega sklada.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 76-192/09

Ob-3229/09

Popravek
V besedilu javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih, dokumentarnih
filmov) za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103/08 z dne 30. 10.
2008, so bile ugotovljene pomanjkljivosti,
zato uprava Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, Milošičeva
cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi 11.
člena Zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 z kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in

skladno z odredbo uprave številka IDOP
76-192/09, z dne 17. 4. 2009, objavlja popravek besedila:
Četrti odstavek 3. točke javnega poziva
(Pogoji za sodelovanje na pozivu) se spremeni tako, da po novem glasi:
»Predlagani projekt ne sme biti namenjen marketingu in/ali ekonomski propagandi in mora biti dokončan najkasneje do
31. 10. 2010.
Spremeni se 2. točka javnega poziva
(Okvirna vrednost razpisanih sredstev je
skupaj), in sicer tako, da nova okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 240.000,00
EUR.
V sedmem odstavku 3. točke javnega
poziva (Pogoji za sodelovanje na pozivu)
se črta štirinajsta alineja, ki od predlagatelja zahteva, da ob prijavi projekta priloži
storyboard (obvezen samo za animirane
projekte).
Prvi odstavek 6. točke javnega poziva
(Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in
čas trajanja poziva) se spremeni tako, da
po novem glasi:
»Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je
50.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana
v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti
porabljena v proračunskih letih 2009/2010,
vendar najkasneje do dne 31. 12. 2010«.
V tretjem odstavku 6. točke javnega poziva (Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
in čas trajanja poziva) se spremeni datum
drugega zasedanja strokovno – programske
komisije, in sicer tako, da po novem glasi:
»2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 5.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 13. 5. 2009«.
V 7. točki javnega poziva (Sklenitev pogodbe) se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Rezultat projektnega razvoja filma mora
biti:
– sinopsis, treatment in dokončan scenarij v obsegu, cca. ena tipkana stran na
minuto filma: za igrane filme,
– dokončan scenarij neopredeljenega
obsega z natančno opredelitvijo vsebine in
komentarjem režiserja o strukturi in vizualnih elementih filma: za dokumentarni film,
– snemalna knjiga z vsemi razdelavami:
za igrane filme,
– sinopsis ali treatment ter storyboard
in po možnosti vzorec animacije: za animirane filme,
– tehnični, terminski in finančni elaborat
realizacije projekta«.
Spremeni se 8. točka javnega poziva
(Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil), in sicer tako, da po novem glasi:
Andreja Kralj, tel. 01/234-32-10, elektronski
naslov: andreja.kralj@film-sklad.si.
Ostalo besedilo javnega poziva z dne
30. 10. 2008 ostane nespremenjeno. Vse
spremembe stopijo v veljavo z dnem objave.
Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo prijavnega

obrazca in predloga pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani Filmskega sklada.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 007-39/2009/12
Ob-3136/09
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. Zdenke Markič kot sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje varstva pri delu in požarne varnosti – varstva
pri delu v tekstilni tehnologiji, z dnem 4. 4.
2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/12
Ob-3137/09
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Metke Norčič kot sodne tolmačke,
imenovane za francoski in nemški jezik,
z dnem 3. 4. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/11
Ob-3138/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 14.
člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03,
72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
75/03 in 71/07) objavlja imenovanja sodnih
tolmačk in sodne izvedenke:
Bosanski jezik:
1. Šeherezada Delić, imenovana za sodno tolmačko za bosanski jezik.
Hrvaški jezik:
2. Anida Sarajlić, imenovana za sodno
tolmačko za hrvaški jezik.
Strokovno področje gradbeništvo:
3. Zorislava Cimperman, imenovana za
sodno izvedenko za področje »Gradbeništvo – zaključna dela«.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-9/2009/3
Ob-3255/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
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3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II.
nadstropju, v izmeri 55,80 m2, v stanovanjski stavbi v Podgradu, Podgrad 103, letnik
1950, zemljiškoknjižno stanje urejeno, etažna lastnina ni vzpostavljena.
a) izhodiščna cena: 35.000.000,00 EUR
b) ogled stanovanja je možen 7. 5. 2009
med 12. in 13. uro.
4. Ogled nepremičnine
Interesenti za nakup stanovanja si lahko
le-tega ogledajo v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od 4. 5.
2009 do 13. 5. 2009 na tel. 01/369-77-72
med 13. in 15. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec
(najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, v 15 dneh po odpiranju ponudb
pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank,
plača kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200013-78732009. Položena kavcija se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4.
točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja, v višini 3.500,00 EUR, na transakcijski račun
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic
18 26115-7200013-78732009.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine
za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna
številka, nadstropje ter št. stanovanja) in
ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

Št. 478-87/2009-1
Ob-3310/09
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja

a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
b) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.,
ipd.),
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
d) potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR),
e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Podgrad«,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub
ljana do 14. 5. 2009 do 12. ure. Na sprednji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javne dražbe: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju držav, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju držav, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javnega zbiranja ponudb nadzoruje
pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 14. 5.
2009, ob 13. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, v medetaži, na naslovu Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
Stanovanja:
1. Štiri in večsobno stanovanje (zasedeno), št. 1, PR, v izmeri 145,86 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova
13, stoječe na parc. št. 1867 zkv 420, k.o.
Ilirska Bistrica, ident. št. 2525/868/…, letnik
1924, (tablica Mors 24907).
a) Izhodiščna cena: 53.500,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
2. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 2,
PR, v izmeri 149,68 m2 v stanovanjski stavbi
v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na
parc. št. 1867 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica,
ident. št. 2525/868/..., letnik 1924, (tablica
Mors 24913).
a) Izhodiščna cena: 53.300,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
3. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 7,
PR, v izmeri 114,66 m2 v stanovanjski stavbi
v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na
parc. št. 1867 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica,
ident. št. 2525/868/..., letnik 1924, (tablica
Mors 24918).
a) Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
4. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
1, PR, v izmeri 83,27 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Cankarjeva 1a, stoječe na
parc. št. 649/4 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica,
ident. št. 2525/756/..., letnik 1959, (tablica
Mors 24968).
a) Izhodiščna cena: 45.600,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
5. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
5, II. nad., v izmeri 67,67 m2 v stanovanjski
stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva 3, stoječe na parc. št. 3144 zkv 470, k.o. Trnovo,
ident. št. 2524/1325/..., letnik 1948, (tablica
Mors 24952).
a) Izhodiščna cena: 38.800,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št.
18, IV., v izmeri 75,70 m2 v stanovanjski
stavbi v Postojni, Ul. Prekomorskih brigad 8 in klet, stoječe na parc. št. 3257,
(podvložek 2862/19), k.o. Postojna, ident.
št. 2490/702/18, letnik 1968, (tablica Mors
20545).
a) Izhodiščna cena: 87.400,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
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7. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
4, II. nad., v izmeri 87,38 m2 v stanovanjski stavbi v Vipavi, na naslovu Gradnikove
brigade 16, stoječe na parc. št. *417 zkv
1436, k.o. Vipava, ident. št.2401/386/----,
letnik1955 (tablica Mors 25328).
a) Izhodiščna cena: 68.300,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
8. Garsonjera (zasedeno), št. 1, PR, v izmeri 24,03 m2 v stanovanjski stavbi v Vipavi,
na naslovu Gradnikove brigade 12, stoječe
na parc. št. 439.S zkv 1436, k.o.Vipava,
ident. št.2401/383/ letnik1961 (tablica Mors
25333).
a) Izhodiščna cena: 29.300,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
9. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
24 v V. nad., v izmeri 53,84 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul.
22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv
2306, k.o. Tabor (ID št. 659-2274-24), letnik
1962, (tablica Mors 26687).
a) Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
10. Trisobno stanovanje (zasedeno), št.
4 v I. nad., v izmeri 71,29 m2 v stanovanjski
stavbi v Dravogradu, Mariborska cesta 15,
stoječa na parc. št. 1016/1 zk podvložku
909/4 z id. št. 4.E, k.o. Dravograd (829),
letnik 1959, (tablica Mors 27016).
a) Izhodiščna cena: 41.200,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
11. Enosobno stanovanje (zasedeno), št.
10, v V. nad., v izmeri 35,69 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Šišenska 39,
Ljubljana stoječa na parc. št. 501/108 zkv
4606, k.o. Zg. Šiška (17396), letnik 1958,
(tablica Mors 22247).
a) Izhodiščna cena: 66.800,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
12. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
8 v IV. nad., v izmeri 83,93 m2 v stanovanjski
stavbi v Celju, Kocbekova ul. 6, stoječa na
parc. št. 2116, zk podvložku 2517/16 z id. št.
17.E, k.o. Celje (1077), letnik 1957, (tablica
Mors 26976).
a) Izhodiščna cena: 86.300,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
13. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 59 v VII. nad., v izmeri
66,05 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ferkova ul. 15, stoječa na parc. št.
2797/1 zk podvložek 2298/60, id. št. 59.E,
k.o. Tabor (659), letnik 1970, (tablica Mors
26771).
a) Izhodiščna cena: 75.300,00 EUR,
b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8.
do 9. ure.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za vse dodatne informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 28. 4. 2009 do 19. 5. 2009 na tel.
01/471-22-13 med 8. in 11. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
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Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske
pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-55000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 99.999, 00 EUR
za 400,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-55000
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št.,
nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis

iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 19. 5. 2009 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-19/05/2009 - Ne odpiraj« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 19. 5.
2009 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS,
Vojkova cesta 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3208/09
»Družba UPC Pobrežje, širokopasovne
komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor v skladu s prvim odstavkom 112.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
36/08) objavlja
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splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Pobrežje d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja
radijskih in televizijskih programov na kabelsko omrežje družbe UPC Pobrežje d.d.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Pobrežje d.d. razširja radijske
in televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Pobrežje d.d. noben
neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
UPC Pobrežje d.d. razširjati vsebine zgolj
v lastnem imenu in pogodbenega razmerja
ne sme prenesti na kakšno drugo pravno
osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Pobrežje d.d. in izdajatelji radijskih in televizijskih
programov se uredi s sklenitvijo pogodbe
o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem
omrežju družbe UPC Pobrežje d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Pobrežje d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne
sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo vsebin radijskih in televizijskih programov v kabelskih omrežjih družbe UPC Po-

brežje d.d. začnejo veljati naslednji dan
po objavi ter se uporabljajo od 1. 4. 2009
naprej.«
UPC Pobrežje d.d.
Ob-3209/09
»Družba UPC Velenje, širokopasovne
komunikacije, d.d., Rudarska cesta 6, 3320
Velenje v skladu s prvim odstavkom 112.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Velenje d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na
kabelsko omrežje družbe UPC Velenje d.d.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Velenje d.d. razširja radijske in
televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Velenje d.d. noben
neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
UPC Velenje d.d. razširjati vsebine zgolj
v lastnem imenu in pogodbenega razmerja
ne sme prenesti na kakšno drugo pravno
osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Velenje d.d.
in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem omrežju
družbe UPC Velenje d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Velenje
d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
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pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Velenje
d.d. začnejo veljati naslednji dan po objavi
ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.«
UPC Velenje d.d.
Ob-3212/09
»Družba UPC Ljubljanski kabel, širokopasovne komunikacije, d.d., Tivolska cesta
50, 1000 Ljubljana v skladu s prvim odstavkom 112. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Ljubljanski Kabel d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na
kabelsko omrežje družbe UPC Ljubljanski
kabel d.d. so glavne sprejemne postaje
v posameznih zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Ljubljanski kabel d.d. razširja
radijske in televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Ljubljanski kabel d.d.
noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal
tehnične motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
UPC Ljubljanski kabel d.d. razširjati vsebine zgolj v lastnem imenu in pogodbenega
razmerja ne sme prenesti na kakšno drugo
pravno osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Ljubljanski
kabel d.d. in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v ka-
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belskem omrežju družbe UPC Ljubljanski
kabel d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Ljub
ljanski kabel d.d. izvede priklop in začne
razširjati program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Ljubljanski
kabel d.d. začnejo veljati naslednji dan po
objavi ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.«
UPC Ljubljanski kabel d.d.
Ob-3215/09
»Družba UPC Murska Sobota, širokopasovne komunikacije, d.d., Lendavska ulica
29, 9000 Murska Sobota v skladu s prvim
odstavkom 112. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Murska Sobota d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja
radijskih in televizijskih programov na kabelsko omrežje družbe UPC Murska Sobota
d.d. so glavne sprejemne postaje v posameznih zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Murska Sobota d.d. razširja
radijske in televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Murska Sobota d.d.
noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal
tehnične motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
UPC Murska Sobota d.d. razširjati vsebi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne zgolj v lastnem imenu in pogodbenega
razmerja ne sme prenesti na kakšno drugo
pravno osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Murska Sobota d.d. in izdajatelji radijskih in televizijskih
programov se uredi s sklenitvijo pogodbe
o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem
omrežju družbe UPC Murska Sobota d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Murska
Sobota d.d. izvede priklop in začne razširjati
program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Murska
Sobota d.d. začnejo veljati naslednji dan
po objavi ter se uporabljajo od 1. 4. 2009
naprej.«
UPC Murska Sobota d.d.
Ob-3256/09
»Družba UPC Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor v skladu s prvim odstavkom 112.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Tabor d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na
kabelsko omrežje družbe UPC Tabor d.d.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Tabor d.d. razširja radijske in
televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje

za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Tabor d.d. noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične
motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe UPC Tabor d.d. razširjati vsebine zgolj
v lastnem imenu in pogodbenega razmerja
ne sme prenesti na kakšno drugo pravno
osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Tabor d.d.
in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem omrežju
družbe UPC Tabor d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Tabor
d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Tabor d.d.
začnejo veljati naslednji dan po objavi ter se
uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.«
UPC Tabor d.d.
Ob-3257/09
»Družba UPC Rotovž, širokopasovne
komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor v skladu s prvim odstavkom 112.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Rotovž d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na
kabelsko omrežje družbe UPC Rotovž d.d.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v vi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Rotovž d.d. razširja radijske in
televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Rotovž d.d. noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične
motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe UPC
Rotovž d.d. razširjati vsebine zgolj v lastnem
imenu in pogodbenega razmerja ne sme prenesti na kakšno drugo pravno osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Rotovž d.d.
in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem omrežju
družbe UPC Rotovž d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Rotovž
d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Rotovž
d.d. začnejo veljati naslednji dan po objavi
ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej«.
UPC Rotovž d.d.
Št. 032600
Ob-3238/09
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo delovnega vozila
1. Predmet prodaje:
– delovno vozilo MAN 27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1995, moč
motorja 272 kw, volumen cisterne 10³ (za
čiščenje s povratno vodo),
– delovno vozilo MAN 27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1994, moč
motorja 272 kw, volumen cisterne 10³ (za
čiščenje s povratno vodo),
– delovno vozilo MAN 10.150 F z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave
1992, moč motorja 114 kw, volumen cisterne
4,8³ (za čiščenje kanalov),

– delovno vozilo MAN 19.272 F z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave
1991, moč motorja 198 kw, volumen cisterne 8³ (za čiščenje kanalov),
– delovno vozilo TAM 130 T 11 B z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave
1991, moč motorja 94 kw, volumen cisterne
4,8³ (za čiščenje s povratno vodo).
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje,
bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec
delovnih vozil ne bo prodajal posamezno
ampak v paketu.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Miha
Jeras, tel. 01/580-83-32, elektronski naslov: mjeras@vo-ka.si in Franci Slovša,
tel. 01/580-82-34, elektronski naslov: fslovsa@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen dne
29. 4. 2009 med 9. in 10. uro, na naslovu
CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljub
ljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za delovna vozila – Ne odpiraj« na sedež
prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana najkasneje do
5. 5. 2009 do 10. ure. Ponudbe prispele po
navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Delovna vozila bo prodajalec prodal
le kupcu, ki jih ne bo uporabljal na območju Republike Slovenije. V ta namen mora
kupec ponudbi priložiti izjavo z naslednjo
vsebino:
»Kupec ______________ (firma/naziv)
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da delovnih vozil, ki so predmet
kupoprodaje, ne bomo uporabljali na območju Republike Slovenije.«
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno za vsako delovno vozilo,
– izjavo iz točke 7.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Delovno vozilo bo prodano
po načelu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
11. Kupec delovnega vozila je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Ob-3132/09
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSODPO) (Ura-
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dni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetega sklepa Občinskega sveta o letnem programu prodaje stvarnega premoženja Občine Kuzma za leto 2009 z dne
25. februarja 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks
02/555-80-18.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja
stražnica): zazidano stavbno zemljišče parc.
št. 275 (poslovni objekt – st. stavba v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega objekta v velikosti 143 m2); nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 275 (dvorišče v velikosti
1329 m2), delno nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 277 (park v velikosti 1180 m2)
in strojna oprema sušilnice ter kurilnice
v ocenjeni vrednosti skupaj 227.485,00 €
z 20% DDV. Vse nepremičnine se nahajajo v območju poselitve. Pri nezazidanih
stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 20%
davek na dodano vrednost. Parc. št. 277
– park se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodaja v delu, ki se
nahaja na območju poselitve, preostali del
kmetijskega zemljišča, parc. št. 277 – park
v velikosti 1962 m2 in ocenjeni vrednosti
1.962,00 € ter kmetijsko zemljišče parc. št.
276 – igrišče v velikosti 800 m2 in ocenjeni
vrednosti 4.000,00 €, pa se prodajata po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih. 2% davek
na promet nepremičnin, ki se obračuna pri
kmetijskih zemljiščih ni vključen v ceno in
ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča se
prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja
domačija Kisilak, Dolič 64): zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1228 (stanovanjska
stavba 66 m2, stavba 116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1228 (dvorišče 249 m2) ter parc. št. 1229 (sadovnjak
664 m2). Ocenjena vrednost vseh nepremičnin je 19.301,40 €. Pri nezazidanih stavbnih
zemljiščih je v ceno vključen 20% davek na
dodano vrednost. Kmetijska zemljišča, parc.
št. 203 (travnik 1487 m2), parc. št. 1178
(sadovnjak 486 m2), parc. št. 1199 (travnik
1191 m2), parc. št. 1208 (travnik 613 m2),
parc. št. 1230 (travnik 1341 m2), parc. št.
1694 (travnik 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva 446 m2), parc. št. 1173 (njiva 1138 m2),
parc. št. 1198 (njiva 2172 m2), parc. št. 1206
(sadovnjak 672 m2), parc. št. 1695 (njiva
494 m2), parc. št. 1231 (gozd 4181 m2) in
parc. št. 1693 (gozd 6367 m2) se prodajajo
po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in v ocenjeni vrednosti 10.270,10 €. Vsa navedena
zemljišča se prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
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c) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg
Pelcar Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 775 (neplodno v velikosti
238 m2) in ocenjeni vrednosti 2.284,80 €.
V ceno je vključen 20% davek na dodano
vrednost.
3. Vsa navedena kmetijska zemljišča
se bodo odprodala v skladu z Zakonom
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni
list RS, št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski
Upravne enote Murska Sobota in Občine
Kuzma ter na enotnem državnem portalu
e-uprava.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni
posel neveljaven.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so
članice Evropske skupnosti.
8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje so določene v skladu
s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in
predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in po-
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ziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 25. maja 2009
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263
Kuzma. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b) ali c)«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma
60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-3133/09
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 19.
in 21. člena zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), Sklepa o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2009,
št. 410-107/2008 z dne 18. 12. 2008 kot
sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/2007), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo solastniškega deleža na
objektu »Vašhava« v Zagorju ob Savi
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje je solastniški delež do
ene polovice glede na celoto nepremičnine
parc. št. 242 – stavba 1995 m2, vpisane v vl.
št. 1409, k.o. Zagorje – mesto, ki v naravi
predstavlja poslovni prostor v pritličju objekta »Vašhava« v deležu 3168/10000 glede
na celoto ter poslovni prostor v nadstropju
tega objekta v deležu 1832/10000 glede na
celoto – skupaj torej 5000/10000 oziroma
eno polovico glede na celoto objekta.
III. Pogoji:
III.1.) Izhodiščna cena za celoten solastniški delež do ene polovice znaša
198.500,00 €. Ponudnik mora ponuditi odkup celotnega solastniškega deleža. Ponudbe, ki bi ponujale samo odkup posameznih
poslovnih prostorov v objektu, se ne bodo
upoštevale in bodo izločene iz postopka
obravnave.
Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo
lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko v oddani ponudbi svojo ponudbeno ceno viša
v minimalnih razponih po 1000 €. Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščno ceno niso vključeni davki in
drugi stroški za zemljiškoknjižno izvedbo.
III.2.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in

dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje.
Ogled nepremičnine je v času razpisa možen po predhodni najavi.
Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh
postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in prodajalec iz tega
naslova ne daje nobenega jamstva.
Vse stroške kupoprodajne pogodbe
(davke, overitev prodajalčevega podpisa,
takse za vpis v zemljiško knjigo ipd.) nosi
prodajalec.
III.3.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične
osebe.
III.4.) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
solastniškega deleža nepremičnine je 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe
ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe in izstavitve računa.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila
je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Prodajalec bo overil pogodbo takoj
po prejemu plačila celotne kupnine.
III.5.) Solastniški delež nepremičnine je
naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak se ne upošteva in je
v celoti rizik kupca.
Občina Zagorje ob Savi kot prodajalec
ne prevzema nikakršne odgovornosti do
kupca glede stvarnega in pravnega stanja
nepremičnine.
III.6.) Obravnavane bodo le pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih po 1000,00 €.
Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu s 45.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
V nasprotnem primeru se bo ponudba štela
za nepravilno in bo izločena iz postopka
izbire.
III.7.) Varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene v višini 19.850,00 € je treba vplačati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358,
z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju objekta
»Vašhava« v Zagorju ob Savi in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 3 dni po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
v sredo dne 29. 4. 2009.
III.8.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene
prodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje do
dne 30. 4. 2009, do 10. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi z oznako: »ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb – prodaja solastniškega deleža nepremičnine »Vašhava« v Zagorju ob Savi«.
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Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
III.9.) Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– dokazila o registraciji pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika, če je ponudnik pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik, fizična oseba kot ponudnik pa
predloži fotokopijo osebnega dokumenta,
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora
biti najkasneje 29. 4. 2009,
– parafiran vzorec obeh kupoprodajnih
pogodb (OBR-3).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi http://www.
zagorje.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni
obliki, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na
Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi,
dne 30. 4. 2009, ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. Postopek javne ponudbe se bo
vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07).
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano merilo najvišje ponujene
kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1000 €. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju vseh
zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, lahko komisija izbere
enega od postopkov iz 45. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe
bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri
obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
VI. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
oziroma lahko že začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, vsak delovni dan, na tel.
03/56-55-727 ali 56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel.
02/821-60-36. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si
12. Javno odpiranje ponudb bo dne
13. 5. 2009 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 352-80-0006/2006-203
Ob-3237/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0012/2008, z dne 24. 9.
2008 Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ:
SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, poslovna stavba, na naslovu Gledališka ulica
6 in 4, Ravne na Koroškem, ki leži na zemljišču parc. št. 126/1 in 126/2, k. o. Ravne,
z neto tlorisno površino 880,29 m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128 v izmeri
1271 m2 in 126/1 v izmeri 866 m2, k. o. Ravne. Zemljišča in objekt skupaj predstavljajo
gradbeno parcelo in se prodajajo kot celota.
Objekt je vpisan v kataster stavb. Prodaja se
brez treh etažnih delov v prizidku poslovne
stavbe, dva dela predstavljata stanovanja
etažnih lastnikov, en del pa toplotno podpostajo.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina –
javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem z oznako »Ponudba za nakup
poslovne stavbe – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
234.082,82 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.

Stran

Ob-3241/09
Občina Cerkvenjak na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in sklepa Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, št. 413-002/2007 z dne 26. 11. 2008,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Cerkvenjak
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč
v poslovno obrtni coni (POC) Cerkvenjak
1. Predmet prodaje so nepremičnine –
komunalno opremljena zazidljiva zemljišča:
parc. št. 615/5 – 1.823 m2; 615/6 – 3.111 m2,
parc. št. 615/7 – 2.780 m2, parc. št. 615/8 –
2.979 m2, parc. št. 615/9 – 2.953 m2, parc.
št. 615/10 – 2.757 m2, parc. št. 615/16 –
1.649 m2, parc. št. 615/15 – 1.992 m2, parc.
št. 615/14 – 2.110 m2, parc. št. 615/13 –
2.247 m2, parc. št. 615/12 – 2.294 m2, parc.
št. 615/11 – 2.120 m2 vse neplodno in vl. št.
659, k.o. Brengova.
Navedene parcele se nahajajo neposredno ob priključku na AC A5 Maribor–Murska
Sobota–Lendava (cca. 70 m od AC) in ob
regionalni cesti II. reda Lenart–Cerkvenjak–
Ljutomer, vse v k.o. Brengova, na območju,
ki ga opredeljuje občinski lokacijski načrt
(OLN) za poslovno obrtno cono (POC) Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak.
2. Izhodiščna vrednost nepremičnin
– komunalno opremljenih zemljišč znaša
19,00 €/m2 (brez DDV).
Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem
v državah, ki so članice Evropske unije, in
tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
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Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo v zaprti kuverti ali
oddajo osebno do vključno 2. 6. 2009, na
naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnin POC Cerkvenjak«. Osebno dostavljene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
občini Cerkvenjak, najkasneje do 12. ure.
Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana
priporočeno s povratnico po pošti s poštnim
žigom na dan 2. 6. 2009.
Ponudnik mora obvezno ponudbi priložiti:
1. Podatke o:
– št. parcele oziroma parc. št. zemljišča
katerega namerava odkupiti;
– načrtovani vrsti dejavnosti na zemljišču.
2. Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnin, ki se
prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Cerkvenjak pri
UJP Slovenska Bistrica, številka računa
01353-0100010641 z navedbo »Varščina
za zemljišče POC«. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa brezobrestno
poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Cerkvenjak.
3. Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni (razen
državljanstva).
4. Pisni izjavi (priloga):
– izjava o zagotavljanju delovnih mest,
– izjava o izgradnji objektov in izvajanju
poslovne dejavnosti.
5. Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (priloga).
3. Pravočasno prispele ponudbe bo dne
3. 6. 2009, ob 9. uri odprla, pregledala in
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ocenila komisija, ki jo je dne 7. 4. 2009 imenoval župan Občine Cerkvenjak. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala in jih bo zavrgla
s sklepom. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva
odpiranja ponudb.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala več kriterijev:
– število novo odprtih delovnih mest –
izjava (priloga);
– višino ponujene kupnine;
– vrsto dejavnosti;
– pisno izjavo o izgradnji objektov in izvajanju poslovne dejavnosti.
5. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v 15
dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma od izstavitve računa. To
določilo je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Cerkvenjak
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Celotna razpisna dokumentacija je
na voljo na www.cerkvenjak.si. Vsa dodatna
pojasnila na tel. 02/729-57-00, e-mail: obcina@cerkvenjak.si, kontaktna oseba: Vito
Kraner, mag.
Občina Cerkvenjak
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3196/09
Narodna stranka dela, Šibeniška 21, 5270 Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

2.761

2.286
5.047

4.219
4.219
828

skrajšano leto poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek v EUR

828
828

828
828
Narodna stranka dela

Stran
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Ob-3197/09
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.
V.
VI.

Postavka

Znesek v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo trikratno povprečno plačo na delavca
v RS
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodek
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek odhodkov iz prejšnjih let
Ugotovljen poslovni izid

534.545,78
575.407,23
656.428,95
178.628,00
83.567,56
2.028.577,52
742.899,69
1.766.787,20
2.509.686,89
481.109,37
–807.504,49
–1.288.613,86

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih in v blagajni
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek odhodkov nad prihodki
Skupaj viri sredstev

84.721,97
5.000,00
1.837,95
20.522,51
27.839,14
139.921,57
0,00
10.043,93
1.418.491,50
0,00
–1.288.613,86
139.921,57

Liberalna demokracija Slovenije
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Ob-3211/09
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, Ljub
ljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Članarine
Prihodki iz financiranja
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

160.180,69
189.928,30
138.593,15
36.685,71
8.163,13
3.834,85
537.385,83
255.919,73
346.530,73
602.450,46
65.064,63

skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Presežek prihodkov
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

5.568,93
28.297,34
219.634,62
253.500,89
7.436,31
221.390,91

24.673,67
253.500,89

DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2008-2
Ob-1747/09
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila Sindikata kmetijske in živilske
industrije Slovenije Sindikata farma Draženci d.o.o., s sedežem v Dražencih 10a,
2288 Hajdina.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 107, se vzamejo iz
hrambe in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov z 31. 12. 2008.
Št. 101-2/2008-2
Ob-2475/09
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije – Konferenca sindikalnih podružnic Ruše, matična številka
5990165, ki so hranjena v Upravni enoti
Ruše, na podlagi odločbe številka 024-17/93
z dne 27. 1. 2000 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
7 z dne 28. 4. 1993, se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-18/2009-4
Ob-2878/09
Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe Sekretariata za občo upravo Občine
Ljubljana Center, št. 028-1/94-04/OI z dne
11. 1. 1994 in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 102, se
z dnem 30. 3. 2009 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02049-3/2005-27
Ob-2884/09
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Gregorčičeva 7, Ljubljana, se poleg
dejavnosti in poklicev, določenih z odločbami št. 121-02-110/93 z dne 30. 8. 1993,
02049/005/2002-006, 02049/006/2002-006
z dne 13. 3. 2003, 121-02-110/93-025 z dne
16. 7. 2003 in 02049-3/2005/7 z dne 7. 11.
2005 določi kot reprezentativen sindikat
v dejavnosti pomorski tovorni promet.
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Objave po Zakonu
o poštnih storitvah
Št. 0/14-5089-1/09
Ob-3130/09
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
(ZPsto-1-UPB1) objavljamo spremembe cenika univerzalne poštne storitve:
Pošta Slovenije, d.o.o.
Velja od 1. 5. 2009
SPREMEMBA CENIKA UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE
Cena v EUR
Cena v EUR
Vrsta storitve
z DDV
brez DDV
1
2
3
NOTRANJI POŠTNI PROMET
Standardno pismo
0,26
0,2167
Dopisnica
0,26
0,2167
Navadno pismo do 20 g
0,30
0,2500
Pošta Slovenije d.o.o.

Stran
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000156
Ob-3252/09
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/2007 – ZDRad) ter
skladno s 104. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 –
ZOIPub in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-20/2009/2 z dne 31. 3. 2009
in št. 0012-20/2009/4 z dne 21. 4. 2009,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Ljubična 2 97,4 MHz (za pokrivanje območja med Poljčanami, Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija
za pošto in elektronske komunikacije RS na
podlagi 105. člena veljavnega ZMed, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki
pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B in 105/06 – Odločba US).
2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora vsakodnevno predvajati
informativne vsebine z območja savinjske ali
podravske statistične regije;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.4 Ponudnik s ponujenim programom
v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.5 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.6 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni

v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na
podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen
predlog izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če
bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk,
se bo z uporabo dodatnega merila Prednostno upoštevanje programov posebnega
pomena za eno mesto višje uvrstila tista,
katere ponudnik bo predložil dokazilo, da
ima program, s katerim kandidira, status
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena ZMed. V primeru, da bosta
dva ali več ponudnikov dosegla enako vsoto točk in imajo vsi programi, s katerimi ti
ponudniki kandidirajo, hkrati tudi status programa posebnega pomena, se bo z uporabo
dodatnega merila za enake ali podobne programske ponudbe za eno mesto višje uvrstila ponudba tistega izdajatelja programa,
ki pokriva manjše razpisano območje (ene
ali več lokalnih skupnosti oziroma regije)
s sedežem na območju, ki mu je program
namenjen.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske frekvence
Ljubična 2 97,4 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega
programa v tedenskem oddajnem času.
Ponudniku, ki ima v svojem programu večji
minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0-7 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o politični
nevtralnosti programa, ki jo ponudnik priloži
v ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave,
prejme 0 točk. (0-4 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-15 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-15 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-7 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom

Območje pokrivanja razpisane frekvence
leži v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice,
Slovenska Bistrica in Poljčane. Za vsako
pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki
ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi
ponudnik 1,5 točke. (0-6 točk)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
leži v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice,
Slovenska Bistrica in Poljčane. Ponudnik
s sedežem v eni izmed navedenih občin lahko priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi
razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in na območju katere hkrati leži
posamezno območje razpisanih frekvenc,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program. (0-3 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na višino poslovnih prihodkov
iz naslova radijske dejavnosti, po standardni
klasifikaciji opredeljene s šifro 60.100, v preteklem poslovnem letu. (0-15 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična
in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za se
ponudniku dodelijo točke glede na nabavno
vrednost lastne tehnične opreme za produkcijo, postprodukcijo, predvajanje in arhiviranje radijskega programa. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost se ponudniku
dodelijo točke glede na število zaposlenih
ter glede na zaposlitev na delovnih mestih,
ključnih za opravljanje radijske dejavnosti.
(0-15 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-4 točke)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-8 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na trajanje (obseg) programa
v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 1 točko,
ponudniki, katerih program traja manj kot
168 ur, prejmejo 0 točk. (0-1 točka)
3.13 Dodatno merilo – Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Dodatno merilo »prednostno upoštevanje programov posebnega pomena« se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako vsoto točk. Za eno mesto višje
bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik
predloži dokazilo, da ima program, s katerim
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kandidira, status programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed.
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako vsoto točk in imajo vsi programi,
s katerimi ti ponudniki kandidirajo, hkrati tudi
status programa posebnega pomena, bo za
eno mesto višje uvrščena ponudba tistega
izdajatelja programa, ki pokriva manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije) s sedežem na območju, ki mu je program namenjen.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 23. junij
2009 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Uradna oseba agen-
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cije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 24. junija 2009, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak dan
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3135/09
Skupščina družbe Svilanit Tekstilna tovarna d.d.. na podlagi določil druge alineje
prvega odstavka 402. člena ZGD-1 in 8.2 ter
8.3 člena Statuta družbe, sprejema sklep,
da družba s firmo: Svilanit Tekstilna tovarna
d.d. in sedežem: Kamnik, Kovinarska cesta
4, preneha in družba po vpisu začetka likvidacije v register, izvede postopek za svojo
likvidacijo. Od tedaj dalje družba uporablja
v svoji firmi pristavek »v likvidaciji«. Razlog
za prenehanje družbe so negativni poslovni
trendi, ki kot posledica bistvenega upada tekočega poslovanja, onemogočajo nadaljnje
izpolnjevanje namenov družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov je trideset dni od objave
tega sklepa v Uradnem listu RS. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje dosedanja zakonita zastopnica družbe: Mojca
Šubic, Zgornje Bitnje 240a, 4209 Žabnica.
O predlogu poročila o poteku likvidacijskega
postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe. Nadzorni
svet družbe je pristojen tudi za spremljanje
in dajanje navodil likvidacijskemu upravitelju pri delu. Likvidacijski upravitelj je na
temelju tega sklepa upravičen nadaljevati
dejavnost družbe tudi s sklepanjem novih
poslov družbe.
Likvidacijska upraviteljica poziva upnike,
da svoje terjatve do družbe prijavijo v roku
30 dni od te objave.
Direktor računovodsko finančne službe
Sašo Pušnik
Likvidacijska upraviteljica
Mojca Šubic
Ob-3240/09
Družba Jadran d.d. Sežana, Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, v skladu s 532.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in 10. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavlja obvestilo
o pomembnem deležu:
1. Družba Poteza naložbe d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, nas je na podlagi 532. člena Zakona o gospodarskih družbah, 10. člena Zakona o prevzemih in 118.
člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
obvestila, da je na dan 15. 4. 2009 odsvojila
126.106 (76,29%) delnic z glasovalno pravico izdajatelja Jadran d.d. Sežana, z oznako
JASG in da po navedeni odsvojitvi nima več
delnic izdajatelja Jadran d.d. Sežana.
2. Družba Topro d.o.o., Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, nas je na podlagi 532.
člena Zakona o gospodarskih družbah, 10.
člena Zakona o prevzemih in 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvestila,
da je na dan 15. 4. 2009 pridobila 126.106
(76,29%) delnic z glasovalno pravico izdajatelja Jadran d.d. Sežana, z oznako JASG
in da ima po prisvojitvi 160.542 (97,12%)
delnic izdajatelja Jadran d.d. Sežana.
Kupec družba Topro d.o.o., Partizanska
cesta 69, 6210 Sežana je pridobila delnice
od prodajalca družbe Poteza Naložbe d.o.o.,
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, s katerim
je izvedla skupen prevzem družbe Jadran,
d.d. Sežana, po določilih Zakona o prevzemih ter s katerim je dne 28. 10. 2008 sklenila

delničarskim sporazum, ki med drugim ureja usklajeno delovanje prodajalca in kupca.
Zaradi navedenega dejstva glede pridobitve
delnic, kljub temu, da pridobiva preko 25%
delnic z glasovalno pravico družbe Jadran,
d.d., Sežana, ni zavezana k objavi prevzemne ponudbe po določilih Zakona o prevzemih, saj pridobiva delnice od družbe,
s katero deluje usklajeno v smislu Zakona
o prevzemih.
Jadran d.d. Sežana
Anton Zobec
izvršni direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3210/09
Direktorica gospodarske družbe Eurolink
transport in druge poslovne storitve d.o.o.,
s sedežem 3000 Celje, Prvomajska ul. 27,
vpisane v iPRS – Poslovni register Slovenije, matična številka družbe 1873083000,
Privšek Marjana objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer se
osnovni kapital družbe, ki znaša 100.568,00
EUR, zmanjša na 7.500,00 EUR, direktorica družbe poziva morebitne upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Sklep je sprejet na podlagi določil 520.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Eurolink, d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-3244/09
Popravek
V sklicu skupščine Skupina Prva d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana, ki je bil objavljen dne 17. 4. 2009 v Uradnem listu RS, št.
30/09, je prišlo do napake.
Sklic na 12. redno sejo skupščine delničarjev Skupine Prva, d.d., se popravi v naslednjih točkah:
– Točka 3.1. se popravi tako, da se glasi:
»Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2008 znaša 5.787.922,00 EUR, ki
sestoji iz čistega dobička družbe, ustvarjenega v poslovnem letu 2008, v znesku
2.358.368,00 EUR in prenesenega dobička
iz preteklih let v višini 3.429.554,00 EUR.«
– Točka 3.3. se popravi tako, da se glasi: »Za razdelitev navadnim delničarjem,
imetnikom delnic razreda A, se nameni del
bilančnega dobička v višini 1.671.676,65
EUR. Do dividende za leto 2008 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic
na dan 31. 5. 2009. Dividenda navadnim
delničarjem znaša 6,83 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača
v denarju.«
– Točka 3.5. se popravi tako da se glasi: »Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točk 3.2. in 3.3. tega

sklepa v znesku 3.687.845,35 EUR ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.«
V ostalem delu sklica ostane besedilo
nespremenjeno.
Uprava Skupine Prva d.d.
Št. 79/09
Ob-3192/09
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. maja 2009, ob
12. uri, v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila
uprave in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave in konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2008,
z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2008 ter s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2008.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d.
na dan 31. 12. 2008 znaša 1,065.513,00
EUR. Sestavljen je iz dobička preteklih let
v višini 475.682,00 EUR in iz dobička leta
2008 v višini 589.831,00 EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d.
na dan 31. 12. 2008 v višini 1,065.513,00
EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe
Gozdnega gospodarstva Maribor d.d. za
dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega
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sklepa dalje, za nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice.
5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo,
ki bo opravila revizijo poslovanja delniške
družbe GG Maribor d.d. v letu 2009 se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz
Maribora.
6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina zaradi izteka mandata
razreši dosedanje člane nadzornega sveta
z dnem 12. 12. 2009: Daniela Melavca, Edvarda Goričana, Marka Maučiča.
b) Skupščina izvoli v nadzorni svet družbe GG Maribor d.d. naslednje člane: Daniela Melavca, Edvarda Goričana, Marka
Maučiča.
Mandat članov nadzornega sveta družbe
GG Maribor d.d. traja štiri leta in prične teči
12. 12. 2009.
7. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe in sprejem čistopisa statuta družbe.
Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z dejavnostjo in sprejme
se čistopis statuta družbe.
Za podpis čistopisa statuta se pooblašča
predsednica skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.

na dan 22. 5. 2009, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana, d.d.
predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Št. 91/2009
Ob-3206/09
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, upravni odbor sklicuje
15. skupščino
družbe Gozd Ljubljana, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek 26. 5. 2009, ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta
2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– za predsedujočega na skupščini se
izvoli Domen Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2008, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Statutom družbe.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček
znaša 2.866.293,40 €. Del bilančnega dobička po ZR 2008, v znesku 180.000,00 €,
se razdeli za dividende, in sicer iz dobička
leta 2005, ostanek v višini 2.686.293,40 €
ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini
117.000,00 € najprej razdeli na prednostne
delnice razreda B, 35% v višini 63.000,00 €
pa se razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2009 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice predsedniku in
članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2008 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2009 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
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Ob-3207/09
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. uprava družbe
sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev družbe DEOS, d.d.,
ki bo v petek, 29. maja 2009, ob 7.30,
v prostorih družbe DEOS, d.d., na Dunajski 58 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli Blaž Razvornik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljub
ljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2008,
s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in poročilom
o reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2008, ter sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen
v letnem poročilu za leto 2008, ki po stanju
na dan 31. 12. 2008 znaša 430.599 EUR, se
ne razdeli med delničarje in v celoti ostane
kot preneseni dobiček, o uporabi katerega
bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst &
Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana
za revizorja družbe za leto 2009.
4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani, da je Branka
Neffat dne 10. 4. 2009 podala odstopno
izjavo, na podlagi katere ji je mandat prenehal z dnem 29. 4. 2009 ter se jo s tem
dnem razreši.
b) Za člana nadzornega sveta družbe namesto dosedanje članice nadzornega sveta
Branke Neffat od 30. 4. 2009 dalje do konca
mandata ostalih članov nadzornega sveta
Skupščina izvoli Milana Neffata.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 58 (3. nadstropje), od dneva objave sklica v Uradnem listu
RS, do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan, med 8. in 15. uro.
Čas sklica
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
po polurnem odmoru ob 8. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo
udeležbe, ki mora prispeti najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine po pošti, faksu, e-pošti ali z osebno vročitvijo na sedež
družbe DEOS, d.d., Dunajska 58, Ljubljana,
faks 01/436-20-93, e-pošta: info@deos.si.
To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil.
Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je
možen vpogled v gradivo za to skupščino.
DEOS, d.d.
direktor
Bojan Kranjc
Ob-3216/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d.,
Lesce, Alpska cesta 45,
ki bo v petek, 29. maja 2009, ob 10. uri,
v Lescah, v Hotelu Krek, Hraška cesta, TNC
Lesce, 4248 Lesce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Predložitev Letnega poročila in Poročila nadzornega sveta za leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
znaša 119.404,00 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in se v celotnem znesku uporabi za povečanje drugih rezerv iz dobička. Bilančni dobiček se
v celotnem znesku 119.404,00 EUR razporedi oziroma odvede v druge rezerve iz
dobička.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2008
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in direktorju družbe in nadzornemu svetu
družbe podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2008.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
a) Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega
sveta družbe.
b) Skupščina za člane nadzornega sveta družbe imenuje Gregorja Vesenjaka, Andreja Črešnovca in Nevo Virant. Člani so
imenovani od dneva te skupščine dalje za
mandatno dobo štirih let. Pri tem se ugotovi, da svet delavcev v družbi ni oblikovan,
zato skupščina za člana nadzornega sveta
imenuje Nevo Virant za obdobje do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, k 4. točki dnevnega reda
pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za
leto 2008 ter predloge sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe po predhodni najavi oziroma bo delničarjem posredovano na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno na upravo družbe Murka,
trgovina in storitve, d.d., Alpska cesta 45,
4248 Lesce.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno prijavijo na naslov Murka, trgovina in
storitve, d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce.
Prijava za udeležbo je pravočasna, če družba prijavo prejme najpozneje do vključno
torka, 26. maja 2009, ko morajo prijave prispeti na naslov družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
Aleš Glavan
direktor
Ob-3230/09
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont – proizvodnja, montaža, d.d.,
Tovarniška 1, Slovenske Konjice, sklicuje
nadzorni svet družbe
14. skupščino
delničarjev Elektro Unimont – pro
izvodnja, montaža, d.d., Tovarniška 1,
Slovenske Konjice,
ki bo v četrtek, dne 28. 5. 2009, ob 12.
uri, v sejni sobi poslovne stavbe Elektro Unimont d.d., Tovarniška 1, Slov. Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja Marguč Uroša.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. izvoli:
– predsednika: Čuješ Franc,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. z dne 21. 4. 2009, o sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2008 ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička družbe za leto 2008:
a) leta 2008 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 495.909,84 EUR se v celoti prenese
v naslednje leto. O njegovi porabi se bo odločalo v prihodnjih letih.
2. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Elektro Unimont
d.d. za poslovno leto 2008.
3. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu Elektro Unimont d.d. za poslovno leto
2008.
4. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
na dan 30. 4. 2009 in bodo ostali vpisani
do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo
na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa
predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro Unimont d.d. Slov. Konjice
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, ing.
Ob-3236/09
Na podlagi določb statuta delniške družbe Hematit, investicije in svetovanje, d.d. in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, sklicujem
3. redno sejo skupščine
delniške družbe Hematit, d.d.,
ki bo 29. 5. 2009, ob 15. uri, v sejni sobi
družbe Finpro C d.o.o., Stegne 27, 1000
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe o poslovanju za
leto 2008.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da
ostane bilančna izguba na dan 31. 12. 2008
nepokrita in se podeli razrešnica direktorjema
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrjuje dejavnosti, usklajene s Standardno
klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08), kot je podano
v predlogu sprememb statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri dni
pred zasedanjem.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah
vsebovati priimek in ime, matično številko
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so
do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Sejni prostor, v katerem bo potekala skupščina družbe, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2008, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe, Stegne 27, Ljub
ljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Hematit, d.d.
uprava – direktor
Robert Jozelj
Ob-3245/09
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in določil Zakona

o gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
42/06), sklicuje uprava družbe
9. skupščino
delniške družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne
27. maja 2009, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje
Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovnega poročila in stališči do
revizijskega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2008 znaša
149.129,43 EUR, ki v celoti ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter
podeljuje direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2008.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za člane nadzornega sveta se za obdobje štirih let
izvolijo naslednji člani: Franc Mužič, Zlatko
Martin Marušič, Dragan Valenčič, Mirko Brulc
in namestnik člana Darinka Kozinc.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem poteka
mandata sedanjim članom, to je 6. 9. 2009.
6. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto
2009 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene
s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo
na skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino in letno
poročilo je na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja.
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Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Št. 43
Ob-3258/09
Direktor družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d., Kidričeva ulica 2,
9240 Ljutomer, vabi delničarje na
13. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 22. 5. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe na naslovu Kidričeva ulica
2, 9240 Ljutomer.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicateljev
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Andrej
Krašek, preštevalka glasov pa bo Janja Šterman. Na skupščini bo prisoten notar Šomen
Franc iz Ljutomera.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Z dnem 22. 5. 2009 se predčasno odpokličeta člana nadzornega sveta Slavič Marko
in Indihar Viktor Maksimilijan.
Z dnem 22. 5. 2009 se za člane nadzornega sveta družbe imenujeta člana Janez
Puklavec, rojen 31. 7. 1940, stanujoč Ulica
bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana, in Božidar
Kuharič, rojen 21. 5. 1940, stanujoč Miklošičeva cesta 37, 9000 Murska Sobota.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da so tri dni pred zasedanjem skupščine kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in da najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničarji lahko
svojo udeležbo prijavijo osebno v registrski pisarni – tajništvu na sedežu družbe ali
s priporočeno pošto, ki jo pošljejo na naslov
družbe, pri čemer je delničar veljavno prijavil
svojo udeležbo v primeru, če družba prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino
družbe.
Delničarji lahko svojo glasovalno pravico
uresničujejo tudi preko pooblaščenca. Pooblaščenec mora imeti pisno pooblastilo delničarja, ki ga delničar ali pooblaščenec deponira na sedežu družbe najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane
deponirano na sedežu družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se morajo na skupščini izkazati z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniku družb pa
tudi z izpiskom iz sodnega registra (zadošča
kopija). Pooblastila pooblaščencev pravnih
oseb, ki niso njihovi zastopniki morajo biti
opremljena z žigom pravne osebe, ki jim
mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega
registra.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12 ure.
Predlagatelj sklepov je direktor družbe.
Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava d.d.
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Zavarovanja terjatev
89/09
Ob-3243/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta opr. št. SV-89/09 z dne 17. 4.
2009, je stanovanje št. 24, v II. nadstropju,
na naslovu Šegova 8, 8000 Novo mesto,
v skupni izmeri 47,94 m2, ki stoji na parc.
št. 1038/1 vl. št. 808, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, last zastaviteljice Potočnik Verene,
do celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 3. 2009, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR,
skupna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša 5,18100% na letni ravni in je
sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki
znaša 2,53100% na letni ravni, in fiksnega
pribitka v višini 2,65 odstotne točke na letni
ravni in končno zapadlostjo 5. 11. 2034.
SV 270/2009
Ob-3289/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.št.
SV-270/2009 z dne 20. 4. 2009, je stanovanje v izmeri 76,41 m2, na naslovu Kot
86, 5230 Bovec, ki stoji na parc. št. 952 iz
vl. št. 763 k.o. Bovec, z identifikacijsko št.
2207-479-4, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
6000 Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 04/166
Os-2834/09
Izvršitelj Franko Slavec je dne 5. 2. 2009
ob 10. uri v izvršilni zadevi In 166/04 Okrajno sodišče v Kopru zaradi izterjave 478,46
EUR s pp ob prisotnosti upnice (obveščen)
Kerin Marije, Partizanska 10, Koper, osebno
prisotna, dolžnika (obveščen) Totić Hranislava, Obrtniška ulica 16, Koper, ki ni pristopil,
opravil rubež nepremičnine, ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo: dve garaži v velikosti
20 m2 (2 x 20 m2 = 40 m2), zgrajeni v neposredni bližini stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska 10c, Koper na parceli
6412/4, k.o. Semedela, po priloženi mapni
kopiji z dne 3. 2. 2009. Garaži sta v sklopu garaž prva in druga garaža, gledano iz
smeri Koper-Šalara, s tem, da je pred prvo
garažo narejen prizidek.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 2009
In 1906/2007
Os-2596/09
Izvršitelj Peter Omahen je dne 5. 2. 2009
s pričetkom ob 9.30 v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
Koper, ki ga zastopa odv. družba Matoz o.p.,
d.n.o., iz Kopra, zoper dolžnika Andreja Gicić, Glavarjeva 49, Ljubljana, opravil rubeže
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer nepremičnine, k.o. Bežigrad, št. stavbe v okviru k.o. 7830, št. dela stavbe v okviru
stavbe 115, površino dela stavbe 41,71 m2,
na naslovu Glavarjeva 49, Ljubljana (stavba
leži na parc. št. 13/21, 33/14, 36/2, k.o. Bežigrad, stanovanje leži v 11. nadstropju).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
In 1262/2007
Os-2610/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 6. 2008, opr. št. I 12447/2001 je bil
dne 8. 10. 2008 opravljen v korist upnice
Brigite Marčič, Trg vstaje 10, Ruše, rubež
stanovanja št. 3, v izmeri 100 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše,
na naslovu Bohinjčeva 11, Ljubljana, last
dolžnice Zdenke Varga Novljan, Bohinjčeva
11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2009
In 721/2007
Os-2750/09
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom,
opr. št. In 721/2007 z dne 1. 8. 2007, na
predlog upnika Staninvest d.o.o., Maribor
dovolilo izvršbo z rubežem nepremičnine
dolžnikov Branka Slane in Bojane Slana –
stanovanje št. 13 v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Knafelčeva
26, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 575,25 EUR, 95,91 EUR, 682,80 EUR,
448,24 EUR, 251,98 EUR, 213,34 EUR,
902,75 EUR, 28,70 EUR, 434,98 EUR,
20,61 EUR, 327,27 EUR in 757,55 EUR
s pp. Rubež nepremičnine je bil opravljen
dne 7. 9. 2007.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2009

In 180/2004
Os-2864/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 180/2004 z dne
20. 12. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnice
Nataše Muršec, Kraigherjeva 16, Kidričevo,
ki jo zastopa odv. Marjan Veit iz Maribora,
zoper dolžnika Mirana Pišek, Kajuhova 11,
Kidričevo, zaradi izterjave: 1.415,25 EUR
s pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena naslednja nepremičnina: stanovanje v II.
nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kajuhova 11, Kidričevo, stavba št. 17,
stanovanje št. 32, v izmeri 51,57 m2, last
dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 31. 3. 2009
In 103/2004
Os-2597/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št.
In 2004/00103 z dne 10. 5. 2004, izdanega
v izvršilni zadevi upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, ki jo
zastopa Igor Stepančič, proti dolžnici Pivec
Tereziji, Kidričeva ul. 18, Rogaška Slatina,
zaradi izterjave 9.000,11 EUR s pripadki,
je bil dne 11. 2. 2008 opravljen rubež nepremičnin – štirisobnega stanovanja, ki ni
vpisano v zemljiško knjigo, v skupni izmeri
68,95 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Kidričeva 18, Rogaška Slatina, parc. št. 1115 k.o.
Rogaška Slatina, last dolžnice Pivec Terezije, v korist upnice Deželne banke Slovenije
d.d., Ljubljana.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 11. 2. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 189/2008, Dn 400/2009
Os-2034/09
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni
sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 30. 10. 2008, na predlog Srečka Majcna, Cankarjeva 76, Nova Gorica,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 18. 2.
2009, izven naroka izdalo sklep opr. št. Rz
189/2008 o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, in sicer aneksa
z dne 4. 5. 1994 k darilni pogodbi, sklenjeni
dne 19. 10. 1979, med Albino Petrovčič, roj.
Lozar, stan. v Ajdovščini, IV. prekomorske
brigade 51, kot darovalko in Antonijo Majcen, roj. Lozar, stan. v Novi Gorici, Rijavčeva 1, kot obdarjenko, in se nanaša na nepremičnino s parc. št. 92/2.S k.o. Vrtovin.
Predlagana vknjižba lastninske pravice
na zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist imetnika Srečka Majcna, pok.
Franca, Cankarjeva ulica 76, Nova Gorica,
EMŠO 2509948500415.
Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini sodišče poziva,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču 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 Ajdovščini
dne 24. 2. 2009
Dn 2642/08
Os-2686/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 6. 3. 2009, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Hypo Leasing podjetje za financiranje
d.o.o., Dunajska c. 117, Ljubljana, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362/A-71/91 z dne 14. 12. 1991,
sklenjene med Občino Gornja Radgona kot
prodajalcem in Mir Darkom iz Radencev,
Titova 9 kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši Radenci, Titova 9, vl. št. 187,
k.o. Šratovci, parc. št. 362-1, št. stanovanja
8, ki obsega kuhinjo v izmeri 11,38 m2, sobo
v izmeri 19,98 m2, prav tako sobo v izmeri
14,12 m2, sobo v izmeri 14,51 m2, kopalnico
v izmeri 5,10 m2 in druge prostore 3,47 m2
in 3,51 m2, vse v izmeri 81,20 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku 521/9, k.o. Šratovci pod
identifikacijsko številko 8.E, št. 8, v 3. nadstropju, Titova c. 9, 9252 Radenci, v korist
in na ime Občine Radenci, do 1/1.
Po izjavi predlagatelja se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagatelja Hypo Leasing, podjetje za financiranje
d.o.o., Dunajska c. 117, Ljubljana, mat. številka 5834163, do celote (1/1).
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 24. 3. 2009
Dn 9867/2006
Os-2180/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Špenko Ivana, Hraše 54a, Smlednik,
ki ga zastopa odv. Mitja Lamut iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje št. 45 v 4. nadstropju
in shrambo št. 45 v kleti, na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana, z ident. št. 101.E
in 102.E, vpisani v podvl. št. 3937/57, k.o.
Zgornja Šiška, dne 29. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 9867/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 7. 8. 1967, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
Stanovanjskih hiš občine Ljubljana Šiška in
kupcem Strnad Adolfom iz Ljubljane, za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 101.E
in 102.E, vpisani v podvl. št. 3937/57, k.o.
Zgornja Šiška.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 8701/2006
Os-2181/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorice Ostojič, Preglov trg 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Drago Trbanc iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 46, na naslovu Preglov trg 2,
Ljubljana, z ident. št. 246.E, vpisano v podvl.
št. 1573/144, k.o. Moste, dne 12. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 8701/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4/5 447/83 z dne 22. 11. 1983, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Praštalo Svetkom in Praštalo (Štrucelj) Dragico, oba Lj. Polje cesta VI/22, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 246.E, vpisano v podvl. št. 1573/144,
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 30330/2005
Os-2182/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Edvarde Seničar, Celovška cesta 149,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Sonja Dolinar,
Miklošičeva 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
143 v pritličju, RGD 1 na Rašiški ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št.
4342/43, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 11.
2008, pod opr. št. Dn 30330/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 210/67 z dne 3. 2. 1967,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Seničar
Marjanom, Zalog 177, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 43.E, vpisano v podvl. št. 4342/43, 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 2. 3. 2009
Dn 24730/2006
Os-2220/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Buti-
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nar Petra, Ptujska ulica 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 29 v pritličju na V strani ob Glavarjevi ulici v Ljubljani, z ident. št. 29.E, v podvl.
št. 3669/30, k.o. Bežigrad, dne 30. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 24730/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 1441/66 z dne
23. 8. 1966, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper (kot prodajalcem) in Strmšek Radom,
Rožanska 1, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 29.E,
v podvl. št. 3669/30, 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 2. 3. 2009
Dn 10314/2008
Os-2221/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorke Jakus, Gorazdova 19, Ljubljana,
ki jo zastopa Matejka Ivana Peklaj, Tebra
s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 14, na naslovu Rusjanov trg 8, Ljubljana, z identifikatorjem št.
14.E, podvl. št. 2021/14, k.o. Slape, dne
26. 1. 2009 pod opr. št. Dn 10314/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. G 11084/87 z dne 13. 3. 1987, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Gradnikovih brigad 11,
Ljubljana, in kupcem Markom Kolaričem, Ul.
Martina Krpana 20, Ljubljana, za stanovanje
št. 14 v 1. nadstropju objekta ALK-27, Soseska MS 4/5, Fužine.
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 13984/2008
Os-2223/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Obaha, d.o.o., Brest 56, Ig, ki ga zastopa direktorica Vera Grmek Obaha, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za poslovni prostor
v medetaži in pritličju na Dunajski 101 v Ljub
ljani, z identifikatorjem št. 68.E, podvl. št.
4148/68, k.o. Bežigrad, dne 2. 2. 2009 pod
opr. št. Dn 13984/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. 2/86 z dne
7. 2. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos,
Gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., Taborska 13, Grosuplje, in kupcem DO Astra,
Zunanja trgovina, n.sol.o., Titova 77, Ljub
ljana, za poslovni prostor v etaži objekta P1
v izmeri 179,91 m2, 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 9. 2. 2009
Dn 12570/2006
Os-2224/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjane Baloh, Trubarjeva cesta 79, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 319.E, vpisani v podvl.
št. 2292/19, k.o. Tabor, dne 19. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 12570/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 6/88-05/6
z dne 29. 1. 1988, sklenjena med Gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem)
in Jožetom Balohom, Trubarjeva 19, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 319.E, vpisani v podvl. št.
2292/19, k.o. Tabor.
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 27. 2. 2009
Dn 12409/2006
Os-2225/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bohl Ulčar Tanje, Štihova ulica 15, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 322, vpisani v podvl.
št. 1639/112, k.o. Moste, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 12409/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajna pogodba z dne 28. 7.
1970, sklenjena med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad-Moste« in Nejedly Jaroslavom,
– kupoprodajna pogodba z dne 9. 10.
1972, sklenjena med Nejedly Jaroslavom in
Drčar Nevenko.
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 27. 2. 2009
Dn 12555/2006
Os-2227/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lucije Kramberger, Ulica bratov Učakar 132,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini, stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 132,
Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisani v podvl.
št. 4115/7 in garažo št. 12 v kleti, na naslovu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ulica bratov Učakar, Ljubljana, z ident. št.
35.E, vpisano v podvl. št. 4115763, obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne 19. 1.
2009, pod opr. št. Dn 12555/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 79-6606 z dne 14. 12.
1979, sklenjenega med GIP »Ingrad« Celje
(kot prodajalcem) in Nikolič Dobroslavom
ter Nikolič Milico (kot kupcema), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 7.E, vpisano
v podvl. št. 4115/7 in ident. št. 35.E, vpisano
v podvl. št. 4115763, obe nepremičnini v k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2009
Dn 12671/2006
Os-2228/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Tomažin, Ob sotočju 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 205.E, vpisani v podvl. št.
1306/33, k.o. Štepanja vas, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 12671/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 27
z dne 9. 11. 1991, sklenjene med Republiko
Slovenijo (kot prodajako) in Tomažin Janezom ter Tomažin Marijo, Ob sotočju 6, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 205.E, vpisano v podvl.
št. 1306/33, k.o. Štepanja vas.
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 27. 2. 2009
Dn 5795/2008
Os-2231/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jova Borenoviča, Ul. Hermana Potočnika 21, Ljubljana, ki ga zastopa Darko Krašovec, Zaloška 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za garažo št. 173 v 2. etaži
B ob Kajuhovi ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 173.E, podvl. št. 1639/41, k.o. Moste,
dne 6. 2. 2009, pod opr. št. Dn 5795/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med investitorjem Soseska,
podjetje za urejanja stavbnih zemljišč Bežigrad Moste, Črtomirova 10, Ljubljana, in
kupcem Bogdanom Šturmom, Zaloška 83,
Ljubljana, za garažni boks št. 173 v garažni
stavbi B (pritličje zahod), garažne stavbe ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
1978, sklenjene med prodajalcem Bogdanom Šturmom, Zaloška 83, Ljubljana, in

kupcem Jovom Borenovičem, Društvena 2,
Ljubljana, za garažni boks št. 173 v izmeri
12,5 m2, 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 26. 2. 2009
Dn 401/2007
Os-2319/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milenka Jermana, Agrokombinatska
6b, Ljubljana, ki ga zastopa Lora d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 76 v 1. etaži B ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani z ident. št. 76.E, podvl. št.
1639/22, k.o. Moste, dne 12. 2. 2009 pod
opr. št. Dn 40/2007 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 11.
1969, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste, Topniška 58, Ljubljana, in kupovalko Stanko Štekovič, Zakotnikova 5, Ljubljana, za garažni
boks št. B-76, z uporabno površino 11,7 m2,
v tripleks garažni zgradbi v Ljubljani, Toplarniška ulica, 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 3. 3. 2009
Dn 25415/2008
Os-2320/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andreja Cirmana in Maje Fonda Cirman,
Ul. Majde Vrhovnikove 26, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 32,
v 1. nadstropju, na naslovu Polje, Cesta
VI/16, Ljubljana, z identifikatorjem št. 67.E,
68.E in 69.E, podvl. št. 1933/23, k.o. Slape,
dne 16. 2. 2009 pod opr. št. Dn 25415/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 15/1991
z dne 31. 10. 1991, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko komunalno banko Ljub
ljana, d.d., Trg Ajdovščina 1, Ljubljana, in
kupovalko Miro Rahne Vadas, Zajelše, za
stanovanje št. 23, v izmeri 37,87 m2, ki se
nahaja v stavbi Polje, Cesta VI/16, v 1. nadstropju, k.o. Slape;
– menjalne pogodbe z dne 22. 3. 1993,
sklenjene med Terezijo Peterko, Polje, Cesta VI/4, Ljubljana, in Miroslavo Vadas, Polje, Cesta VI/16, Ljubljana, za enosobno
stanovanje št. 23, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 42/2007
Os-2321/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerman Milenka, Agrokombinatska 6b, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Lora-Ljubljana,
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 4.E,
podvl. št. 4433/4, k.o. Kašelj, dne 12. 2.
2009, pod opr. št. Dn 40/2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 9. 6.
1992, sklenjene med Družbenim podjetjem
Jata-meso Zalog p.o., Hladilniška 37, Polje
pri Ljubljani (kot prodajalcem) in Ljubijankić
Talundžić Eniso, Agrokombinatska 6b, Ljub
ljana (kot kupovalko) za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 4.E, vpisano v podvl.
št. 4433/4, k.o. Kašelj.
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. 3. 2009
Dn 3176/2007
Os-2322/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hedija Durovića, Papirniški trg 8, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem
60.E, in kleti z identifikatorjem 61.E, oboje
vpisano v podvložku št. 4319/23, v k.o. Kašelj, dne 8. 6. 2007 pod št. Dn 3176/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 10. 1966, sklenjene med
Združenimi papirnicami Ljubljana, Vevče,
pošta Ljubljana-Polje, ki jih zastopa Albin
Vengust (kot prodajalcem) in Vidom Novakom, stan. v Vevčah št. 194, pošta Ljub
ljana-Polje (kot kupcem), za enosobno stanovanje v 4. nadstropju, v izmeri 34,42 m2,
na naslovu Papirniški trg 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2009
Dn 9824/2006
Os-2323/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rožanc Blaža, Ul. Franca Nebca 24,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 1, v pritličju
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na naslovu Cesta v Mestni log 40b, Ljub
ljana, z ident. št. 101.E, vpisano v podvl.
št. 5426/27, k.o. Trnovsko predmestje, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 9824/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1656/02-HB z dne 5. 5. 1993, sklenjene
med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo RS in kupcem Jovanovski Trojanom, Cesta v Mestni log 40b, Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 101.E, vpisano v podvl. št. 5426/27, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 22498/2006
Os-2324/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gabrijele Dolenc, Antoličičeva 10, Miklavž na
Dravskem polju, ki jo zastopa odv. Primož
Kovač iz Domžal, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 33 v 3.
nadstropju, na naslovu Andreaševa 14, Ljub
ljana, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št.
4037/33, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 22498/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0110/PD-258 z dne 23. 12. 1991, sklenjenem
med prodajalcem Podjetjem Litostroj Holding
d.d., Ljubljana ter Nikolič Blanko in Đorđem,
oba Andreaševa 14, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 33.E, vpisano
v podvl. št. 4037/33, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 25753/2006
Os-2325/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kadunc Igorja, Poljanski nasip 24, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 256 v 2. kleti, na
Poljanski cesti 35 v Ljubljani, z ident. št.
308.E, v podvl. št. 582/228, k.o. Poljansko predmestje, dne 30. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 25753/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 789/79-05/20-75 z dne
21. 12. 1979, sklenjene med SGP Grosuplje
n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in Veselič Rudijem, Poljanski nasip 24, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 308.E, v podvl. št. 582/228, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 10269/2006
Os-2326/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Simončič Mihaela, Podlipa 67, Vrhnika, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 63, v pritličju ob Topniški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 63.E, vpisalo v podvl.
št. 3718/64, k.o. Bežigrad, dne 29. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 10269/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 370/70
z dne 6. 10. 1970, sklenjene med prodajalcem SGP Grosuplje in kupcem Gavanski
Novakom, Belokranjska 16, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 63.E,
vpisano v podv. št. 3718/64, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1977, sklenjene med prodajalcem Gavanski Novakom, Belokranjska 16, Ljubljana, in
kupcem Simončič Mihom, Šerkova 5, Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 63.E, vpisano v podvl. št. 3718/64, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 28590/2008
Os-2352/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Valek Danila, Kržišnikova 2a, Medvode, ki ga
zastopa Percom, Perdan Saša s.p., Glavni trg 18, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 8,
na naslovu Kržišnikova ulica 2a, Medvode,
z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1060/8,
k.o. Medvode, dne 25. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28590/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 33/88 z dne
15. 3. 1988, sklenjene med podjetjem Giposs (kot prodajalcem) in Iskro Elektrooptiko
d.d., Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano
v podvl. št. 1060/8, k.o. Medvode,
– kupoprodajne pogodbe št. 97/90 z dne
26. 9. 1990, sklenjene med Iskro Elektrooptiko d.d., Stegne 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in Smiljanič Milanom, Kržišnikova 2a,
Medvode (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št.
1060/8, k.o. Medvode,
– darilne pogodbe z dne 29. 10. 1992,
sklenjene med Smiljanič Milanom, Kržišnikova 2a, Medvode (kot darovalcem) in Stanič Smiljanič Tatjano, Kržišnikova 2a, Medvode (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št.
1060/8, 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 6. 3. 2009
Dn 1880/2006
Os-2353/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kokalj Danijela, Tibilisijska ulica 38, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 52, na naslovu ob Tibilisijski ulici, Ljubljana, z ident. št. 52.E,
vpisano v podvl. št. 4219/52, k.o. Vič, dne
4. 2. 2009, pod opr. št. Dn 1880/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 215/73-02/5 z dne 15. 6.
1973, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Logar Janezom, Zelena pot 13, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št. 4219/52,
k.o. Vič;
– pogodbe z dne 19. 11. 1990, sklenjene
med Logar Janezom, Tibilisijska 38, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kokalj Danijelom,
Topniška 70, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št. 4219/52, k.o. Vič.
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 2. 3. 2009
Dn 31080/2004
Os-2355/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hren Danijele, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1736-1030-211, k.o. Brinje I, dne 5. 2. 2009
pod opr. št Dn 31080/2004 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3ST-2
71/80 z dne 15. 10. 1980, sklenjene med
SOZD ZGP Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Repar Brankom in
Repar Nado, oba Linhartova 60, Ljubljana
(kot kupcema) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe 1736-1030-211,
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 3. 3. 2009
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Dn 6352/2006
Os-2357/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barič Mire, Cesta na Brdo 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo, na naslovu ob Iga Grudna, Ljub
ljana, z ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št.
4198/57, k.o. Vič, dne 13. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 6352/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 290/79-05/20-94 z dne 26. 6.
1979, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje (kot
prodajalcem) in Miklavčič Stanetom, Sattnerjeva blok B-12, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 57.E,
vpisano v podvl. št. 4198/57, k.o. Vič.
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 5. 3. 2009
Dn 26287/2008
Os-2374/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Kovačič, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo
št. 14 v 1. nadstropju objekta GT 1/1, Pot
na Fužine, z identifikatorjem št. 74.E, podvl.
št. 1686/74, k.o. Moste, dne 22. 1. 2009 pod
opr. št. Dn 26287/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 872/87
z dne 11. 6. 1987, sklenjene med prodajalcem Imos, Podjetje za gradbeni inženiring
investicijskih del doma in v tujini, p.o. Ljub
ljana, Trg 7. kongresa ZKJ št. 1, in kupcem
Sandijem Bizovičarjem, Celovška 145, Ljub
ljana, za garažni boks št. 14 v 1. nadstropju
garažnega objekta GT 1, Soseske MS 4/5,
Fužine v izmeri 13,25 m2.
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 6. 3. 2009
Dn 23148/2008
Os-2375/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Marije Trontelj, Dolenjska 45č,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, na
naslovu Dolenjska 45č, Ljubljana, z identifikatorjem št. 112.E, podvl. št. 4404/34, k.o.
Karlovško predmestje, dne 10. 2. 2009 pod
opr. št. Dn 23148/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 68-1851
iz leta 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Gipos Ljubljana, kot prodajalcem, in
Ano Marijo Trontelj ter Francem Trontljem,

kot kupcema, za stanovanje št. 12 v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Dolenjski
45č v Ljubljani, v izmeri 60,65 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 20769/2006
Os-2376/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mahne Štefanije, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo št. 14 v pritličju, na naslovu Gt 1/1, Pot na
Fužine, Ljubljana, z ident. št. 44.E, vpisano
v podvl. št. 1686/44, k.o. Moste, dne 6. 2.
2009 pod opr. št. Dn 20769/2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
810/86, sklenjene med prodajalcem Imos,
podjetje za gradbeni inženiring investicijskih
del doma in v tujini, p.o. Ljubljana in kupcem
Lazič Panom in Branko, oba Pot na Fužine
11, Ljubljana, z ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 1686/44, 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. 3. 2009
Dn 11072/2008
Os-2377/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mata Barišića, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, ki ga zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 24 v 4. nadstropju
na Škofjeloški 25 v Medvodah, z ident. št.
24.E, podvl. št. 1542/24, k.o. Preska, dne
4. 2. 2009 pod opr. št. Dn 11072/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 77-5983 z dne 8. 11.
1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, Celovška
136, in kupcem Color n.sol.o. Medvode, za
stanovanja v stopniščih D, E in F, bloka
SB II,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 16. 9.
1978, sklenjenega med prodajalcem Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, Celovška
136, in kupcem Color n.sol.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 3. 3. 2009
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Dn 2460/2003
Os-2378/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Veronike Završnik, Anžurjeva 16/c,
Ljubljana Polje, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 15 v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka E-1-Slape z ident.
št. 01163/075 in 01163/076, podvl. 1998/1,
k.o. Slape, dne 11. 2. 2009 pod opr. št.
Dn 2460/2003 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1521 z dne
10. 11. 1972, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, in kupovalko Ivano Kokalj, Petelinje
7, Dol pri Ljubljani za enosobno stanovanje
v izmeri 38,05 m2, s št. 15, ki se nahaja
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka E-1,
Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 24659/2006
Os-2379/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sax
Vladimirja, Tržaška cesta 51, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 19 v 1. nadstropju II. vhod, na
naslovu Tržaška cesta 51, Ljubljana, z ident.
št. 105.E, v podvl. št. 4395/19, k.o. Vič, dne
30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 24659/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 151/65 z dne 18. 12. 1968,
sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana (kot
prodajalcem) in Sax Vladimirjem, Tržaška
51, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E, v podvl. št.
4395/19, 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. 3. 2009
Dn 574/09
Os-2555/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica uprave Cvetana Rijavec, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3217/61, k.o. Pobrežje,
pod opr. št. Dn 574/09, dne 20. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
04/1-1699-2/144-1 z dne 23. 11. 1962, sklenjene med odsvojiteljem Zavodom za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja
Maribor in pridobiteljem Mariborskimi mlekarnami Maribor, o nakupu enosobnega sta-
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novanja št. 1 v pritličju, na Majeričevi ulici
2 v Mariboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave 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 16. 3. 2009
Dn 7515/06
Os-2828/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zofije Zafošnik, stanujoče Goriška ulica 14,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1784/48,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagateljice v višini 1/2 celote in v korist Alberta
Andreja Zafošnika v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 7515/06, 10. 2. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1073-291/12-4/JD z dne 3. 6. 1972, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
ulica 13, Maribor in kupcem Ivanom Hozjanom, stanujočim Goriška ulica 17b, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal dvoinpolsobno stanovanje št. 31 v V. nadstropju
v objektu JU-ST-V/13, na naslovu Goriška
ulica 14, pripisano podvl. št. 1784/48, k.o.
Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave 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 in Alberta Andreja
Zafošnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2009
Dn 15108/08
Os-2829/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Konstruktor storitve d.o.o., Ulica 25. maja 16,
Ptuj, ki ga zastopa direktorica Lilijana Žel,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, parc. št. 1674 in 1675, pripisanih vl.
št. 1039, k.o. Koroška vrata, pod opr. št.
Dn 15108/08, dne 6. 3. 2009 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne 18. 7. 1973
sklenili prodajalci Drago Gračner, stanujoč
Gorkega ulica 20, Maribor, Viktor Gračner,
stanujoč Trg mladinskih brigad, Ljubljana,
Hinko Gračner, Gradeckega 8, Ljubljana in
Ludvik Gračner, Kosarjeva 54, Maribor in
kupec Gradbeno obrtno podjetje Obnova,
Maribor, Koroška cesta 53, ki ga je zastopal direktor Slavko Zakeršnik, s katero so
prodajalci kupcu prodali stanovanjsko hišo,
na naslovu Kočevarjeva ulica 5, stoječo na
parc. št. 1674, pripisani vl. št. 1039, k.o.
Koroška vrata in dovolili na tem in na parc.
št. 1675, vl. št. 1039, k.o. Koroška vrata,
vknjižbo pravice uporabe in upravljanja v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
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v dveh mesecih od objave 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 26. 3. 2009
Dn 10723/08
Os-2830/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franca Tominca, stanujočega Korčetova
ulica 12, Maribor, ki ga zastopa Idila nepremičnine, Damijan Kokol s.p., Partizanska
cesta 24, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini parc. št. 1540/21,
garaža, pripisani vl. št. 1598, k.o. Studenci,
pod opr. št. Dn 10723/08, dne 20. 2. 2009
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 31. 1. 1970,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim
industrijski podjetjem »Gradis« centrala
Ljubljana - Gradbeno vodstvo, Maribor, ki
ga je zastopal direktor PE Borut Maister
in kupcem Francem Tomincem, stanujočim
Korčetova ulica 12, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal garažo št. 4/21
na zemljišču Korčetova ulica 12, Maribor
s pravico vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave 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 26. 3. 2009
Dn 3563/2008
Os-1280/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, vpisa etažne
lastnine in vknjižbe lastninske pravice, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
(ZZK-1), dne 14. 1. 2009 oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 8749/P-90
z dne 30. 10. 1990, sklenjene med prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Celje
p.o., Ulica XIV. divizije 10 (sedaj Gradis,
Gradbeno podjetje d.d. Celje, Bukovžlak
71, Celje) in kupovalko Ljubljansko banko
Splošna banka Celje delniška družba Celje, Vodnikova 2 (sedaj Banka Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje), za nepremičnini, parc.
št. 142/11 in parc. št. 145/1, vpisani v vl. št.
1603, k.o. Gotovlje.
Pri parc. št. 142/11, k.o. Gotovlje, se zahteva vknjižba etažne lastnine in vknjižba lastninske pravice v korist Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje in Srečka Gabrila, Drešinja vas 60, Petrovče. Pri parc. št. 145/1,
k.o. Gotovlje se zahteva vknjižba lastninske
pravice v korist Gradis, Gradbeno podjetje
d.d. Celje, Bukovžlak 71, Celje, Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, Celje in Srečka Gabrila,
Drešinja vas 60, Petrovče.
Imetnike pravic se poziva, 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 vknjiž-

bo etažne lastnine in vknjižbo lastninske
pravice v korist strank postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 1. 2009
Dn 3663/2007
Os-3165/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja, Almirja Denića, Jesenice, Cesta Ivana Cankarja 1a, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2178-530-23.E,
pri podvl. št. 996/23, k.o. Koroška Bela,
s sklepom opr. št. Dn št. 3663/2007 z dne
6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je prodajna pogodba z dne 3. 3. 1995, ki je bila sklenjena
med prodajalci lastniki stanovanj v stanovanjski hiši na Jesenicah, Cankarjeva 1a,
in sicer Turkušić Alijo, Turkušić Behijo, Turkušić Senado, Turkušić Suadom, Čučnik
Dušanom, Koršič Ivanko, Kozelj Frančiško,
Lago Vincencijem, Denić Feridom, Denić
Ismeto, Kejžar Marjanom, Smole Ignacom,
Ozebek Alojzom, Ozebek Marijo, Ozebek
Miranom, Oven Mirom, Rajković Milojko,
Rajković Alojzijo, Rajković Bojanom, Žbil
Mirico, Lužar Pavlo, Čehajić Semirom, Dželilović Sulejmonom, Alagić Remzom, Alagić
Mino, Žemva Nevo ter Majetić Mehmedom
in kupcem Bešić Amirom, Cesta Ivana Cankarja 1a, Jesenice – glede skupnih prostorov, podstrešja v večstanovanjski stavbi Cesta Ivana Cankarja 1a, Jesenice, stoječe na
parc. št. 299/1, k.o. Koroška Bela.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2178-530-23.E, pri podvl. št.
996/23, k.o. Koroška Bela v korist predlagatelja, Almirja Denića, Jesenice, Cesta Ivana
Cankarja 1a, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3032/2007
Os-3166/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Laha, Kranj, Drolčevo naselje 26,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-1435-1.E, pri
podvl. št. 2282/1, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn št. 3032/2007 z dne 6. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, to je pogodba št. ISP 188/92G o prodaji stanovanja z dne 11. 9. 1992,
ki je bila sklenjena med prodajalcem Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcem Mrdja
Zdravkom, stanujoč Ulica bratov Rupar 8,
Jesenice – glede stanovanja št. 1 v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica
bratov Rupar 8, stoječe na parc. št. 1222/5,
k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. 2175-1435-1.E, pri podvl. št. 2282/1,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja, Vladimirja Laha, Kranj, Drolčevo naselje 26, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
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člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3020/2007
Os-3167/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grega Aliča, Jesenice, Ulica Janeza Šmida 25,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2171-1478-4.E pri
podvl. št. 1702/4 k.o. Dovje, s sklepom opr.
št. Dn št. 3020/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodba št. ISP 091/94-O z dne
16. 11. 1994, ki je bila sklenjena med prodajalcem Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcema Gubanc Angelo, Hrušica 122 Hrušica
in Gubanc Francem, Hrušica 131, Hrušica
– glede stanovanja št. 4 v pritličju večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica 122,
stoječe na parc. št. 490/46, k.o. Dovje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2171-1478-4.E pri podvl. št.
1702/4 k.o. Dovje, v korist predlagatelja,
Grega Aliča, Jesenice, Ulica Janeza Šmida 25, do celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3128/2007
Os-3168/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aiše
Šumež, Jesenice, Cesta maršala Tita 100
in Benjamina Šumeža, Jesenice, Cesta
maršala Tita 100, ki ju zastopa Dominvest
d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2175-237-107.E, pri podvl.
št. 2196/23, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn št. 3128/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajna pogodba št. 375/91,
z dne 13. 11. 1991, ki je bila sklenjena med
prodajalcem Občino Jesenice, Cesta maršala Tita 78 in kupcem Marijo Mokorel, EMŠO:
1912909505049, Cesta maršala Tita 100,
Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-237-107.E, pri podvl. št.
2196/23, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja, Aiše Šumež, Jesenice, Cesta maršala
Tita 100 in Benjamina Šumež, Jesenice,
Cesta maršala Tita 100, za vsakega do ene
polovice od celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,

oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 2374/2007
Os-3169/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Branka Prhneta, Ljubljana, Cesta 24. junija
72a, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1135-56.E,
pri podvl. št. 1418/56, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 2374/2007 z dne
3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je pogodba št.
5/74-ČRT, z dne 29. 8. 1974, sklenjena med
prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga
zastopa Turist Progres Engineering Radovljica in kupcem Prhne Branko, za prodajo:
strešna etaža, enota 7, št. enote »B 27«,
blok S-1 (smer SZ).
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1135-56.E, pri podvl. št.
1418/56, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Branka Prhneta, Ljubljana, Cesta
24. junija 72a, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009
Dn 2986/2007
Os-3170/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ešrefa Šabanovića, Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 70c, ki ga zastopa Dominvest
d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2175-2265-24.E, pri podvl.
št. 2202/24, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn št. 2986/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodba o nakupu garaže št.
6-G/73-PJ z dne 15. 2. 1973, ki je bila sklenjena med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem »Sava« Jesenice, Cesta maršala Tita 16, Jesenice in kupcem Dragom
Koširjem, takrat stanujočem Cesta Toneta
Tomšiča 70c, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-2265-24.E, pri podvl. št.
2202/24, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja, Ešrefa Šabanovića, Jesenice, Cesta
Toneta Tomšiča 70c, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3437/2007
Os-3171/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mar-
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ka Tikvića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
1b, ki ga zastopa Dominvest d.o.o., Cesta
maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-411-2.E, pri podvl. št. 2178/2,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
3437/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
to je kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 28. 1. 1993, ki je bila sklenjena med prodajalcem Komunalnim podjetjem »Vodovod Jesenice«, Cesta maršala
Tita 49, Jesenice, ki ga je zastopal direktor
Matevž Podrekar in kupcem Zikrijo Sadić,
EMŠO: 0804963163330, Cesta Cirila Tavčarja 1b, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-411-2.E, pri podvl. št.
2178/2, k.o. Jesenice v korist predlagatelja,
Marka Tikvića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1b, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3438/2007
Os-3172/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka Aupiča, Jesenice, Ulica Staneta Bokala
16, ki ga zastopa Dominvest d.o.o., Cesta
maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-219-2.E, pri podvl. št. 2188/2,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
3438/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-01-557/91, z dne 15. 1. 1993, ki je bila
sklenjena med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je zastopal predsednik komisije za
kadrovske in administrativne zadeve Miha
Kozinc, in kupcem Vinkom Aupičem, EMŠO:
3007948500359, Ulica Staneta Bokala 16,
Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-219-2.E, pri podvl. št.
2188/2, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja, Vinka Aupiča, Jesenice, Ulica Stanega
Bokala 16, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3662/2007
Os-3173/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja,
Sulejmana Dželilovića, Jesenice, Cesta
Ivana Cankarja 1a, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikator-
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jem 2178-530-18.E, pri podvl. št. 996/18,
k.o. Koroška Bela, s sklepom opr. št. Dn št.
3662/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je pogodbe št. ISP 239/92-O z dne 7. 10.
1992, ki je bila sklenjena med prodajalko
Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcem Dželilović Sulejmanom, Cesta Ivana Cankarja
1a, Jesenice – glede stanovanja št. 19 v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, stoječe na parc. št. 299/2, k.o.
Koroška Bela.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2178-530-18.E pri podvl. št.
996/18, k.o. Koroška Bela, v korist predlagatelja, Sulejmana Dželilovića, Jesenice,
Cesta Ivana Cankarja 1a, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 2376/2007
Os-3174/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Kmet, Ljubljana, Cesta v Zgornji log
74, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-25-23.E,
pri podvl. št. 1411/23, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 2376/2007 z dne
3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne
pogodbe št. 300/92 z dne 24. 4. 1992, sklenjena med prodajalcem MI Moderni interieri,
Trgovsko podjetje s pohištvom in stanovanjsko opremo p.o. Ljubljana in kupcem SKB
Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.,
Ljubljana, za prodajo stanovanjske enote
v Kranjski Gori, Čičare 5, blok S-II, B-24,
mansardna etaža, 34,50 m2, katere lastnik
je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-23.E, pri podvl. št.
1411/23, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Majde Kmet, Ljubljana, Cesta
v Zgornji log 74, za vsakega do ene polovice
od celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009
Dn 2377/2007
Os-3175/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Tratnik, Ljubljana, Pod vrbami 3, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-25-20.E, pri podvl.
št. 1411/20, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 2377/2007 z dne 3. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, to je kupoprodajnih pogodb
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z dne 24. 12. 1991, sklenjenih med prodajalcem Lesnina Interles, podjetje za zunanjetrgovinsko dejavnost p.o. Ljubljana in
kupcema Ivanu Malešič in Tomažu Malešič
za prodajo, stanovanje, na naslovu Čičare
5, Kranjska Gora, v izmeri 53,97 m2, katere
lastnik je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-20.E, pri podvl. št.
1411/20, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Maje Tratnik, Ljubljana, Pod vrbami
3, za vsakega do ene polovice od celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009
Dn 2381/2007
Os-3176/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška,
Ljubljana - Šentvid, Pipanova pot 30, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-25-14.E, pri podvl. št.
1411/14, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn št. 2381/2007 z dne 3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je kupoprodajne pogodbe št. 300/92
z dne 24. 4. 1992, sklenjena med prodajalcem MI Moderni interieri, Trgovsko podjetje
s pohištvom in stanovanjsko opremo p.o.
Ljubljana in kupcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, za
prodajo stanovanjske enote v Kranjski Gori,
Čičare 5, blok S-II, B-15, etaža III, 52,75 m2,
katere lastnik je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-14.E, pri podvl. št.
1411/14 k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Območne obrtne zbornice Ljubljana
Šiška, Ljubljana - Šentvid, Pipanova pot 30,
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 2378/2007
Os-3177/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Vrbič, Na Grivi 39, Dragomer, 1351 Brezovica, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-25-18.E,
pri podvl. št. 1411/18, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 2378/2007 z dne
3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je prodajne pogodbe z dne 10. 12. 1992, sklenjene med
prodajalcem Lesnina storitve, Podjetje za
marketing, računovodstvo in druge storitve
d.o.o. Ljubljana in kupcem Natašo Marijo
Lenarčič za prodajo garsonjera št. B-13/III,

v izmeri 37,09 m2, v stanovanjskem bloku
S-II, Čičare 5, Kranjska Gora, katere lastnik
je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-18.E, pri podvl. št.
1411/18, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Irene Vrbič, Na Grivi 39, Dragomer, 1351 Brezovica, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 2382/2007
Os-3178/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol
Količevo, d.o.o., Domžale, Količevo 65, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-3.E, pri podvl.
št. 1418/3, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 2382/2007 z dne 3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodbe št. 74/76-ČRT, z dne
7. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem GIP
»Gradis« Ljubljana, ki ga zastopa Turist
Progres Engineering Radovljica in kupcem
»Helios« Kemična industrija, Domžale, za
prodajo stanovanjska enota št. 2, oznaka
enote A-5, v bloku S-I, etaža I, s pripadajočo
shrambo v kleti.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-3.E, pri podvl. št.
1418/3, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Domžale, Količevo 65, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009
Dn 3033/2007
Os-3179/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Merime Muminović, Jesenice, Ulica bratov
Rupar 8, in Fahrudina Muminovića, Jesenice, Ulica bratov Rupar 8, zaradi vpisa
lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-1435-12.E, pri podvl. št.
2282/12, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn št. 3033/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodbe št. ISP 031/93-G z dne
6. 1. 1993, ki je bila sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcem
Paurević Perom, Ulica bratov Rupar 8, Jesenice – glede stanovanja št. 12 v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, stoječe na parc. št. 1222/1, k.o.
Jesenice.
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Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-1435-12.E, pri podvl. št.
2282/12, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja, Merime Muminović, Jesenice, Ulica
bratov Rupar 8, in Fahrudina Muminovića,
Jesenice, Ulica bratov Rupar 8, za vsakega
do ene polovice od celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 1874/2007
Os-3180/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Kumar, Jesenice, Cesta maršala Tita 4a,
ki jo zastopa Dominvest, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem
2175-1082-48.E, pri podvl. št. 2200/48, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1874/2007
z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
o prodaji stanovanja št. SP 1129/93-O, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, in kupovalko Marijo Bizjak, EMŠO: 3010947505293,
Cesta maršala Tita 4a, Jesenice, ter Jožefom
Bizjakom, EMŠO: 0706971500417, Cesta
maršala Tita 4a, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-1082-48.E, pri podvl. št.
2200/48, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice, Sonje Kumar, Jesenice, Cesta maršala
Tita 4a, do celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 2002/2007
Os-3181/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Demetra Prodaja kmetijskega repromateriala,
d.o.o., Ljubljana, Predjamska cesta 11, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-33.E, pri podvl.
št. 1418/33, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 2002/2007 z dne 2. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, to je pogodba št. 75/76-ČRT,
z dne 7. 4. 1976, sklenjena med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga zastopa Turist
Progres Engineering Radovljica in kupcem
»Agrotehnika« – Trgovska, servisna in pro
izvodna delovna organizacija, Ljubljana, za
prodajo dveh stanovanjskih enot, in sicer:
1. stanovanjska enota št. 3, oznaka enote B-12, blok S-I, etaža II,
2. stanovanjska enota št. 2, oznaka enote B-5, blok S-I, etaža I,

s pripadajočo shrambo v kleti, med katerima je bila tudi enota pod zaporedno številko 2, katere lastnik je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-33.E, pri podvl.
št. 1418/33, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagatelja Demetra Prodaja kmetijskega
repromateriala, d.o.o., Ljubljana, Predjamska cesta 11, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 2134/2007
Os-3182/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mileta Vranića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
10, ki ga zastopa Dominvest, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-244-61.E, pri podvl. št.
2190/61, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn št. 2134/2007 z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodba o prodaji stanovanja
št. ISP 376/92-O, sklenjena med prodajalko
Železarno Jesenice d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice in kupcem Filipom Purićem,
EMŠO: 0208932500531, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-244-61.E, pri podvl. št.
2190/61, k.o. Jesenice v korist predlagatelja
Mileta Vranića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 21332/2007
Os-3183/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa Kolomarja, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10, Marije Kolomar, Jesenice, Cesta
Cirila Tavčarja 10, Željka Kolomarja, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10 in Marka Kolomarja, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10,
ki jih zastopa Dominvest, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem
2175-244-17.E, pri podvl. št. 2190/17, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št. 2332/2007
z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodba
o prodaji stanovanja št. ISP 875/93-O, z dne
24. 9. 1993, sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Cesta železarjev 8,
Jesenice in kupcem Josipom Kolomarjem,
EMŠO: 1902939500313, Marijo Kolomar,
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EMŠO: 2901943505041, Željkom Kolomarjem, EMŠO: 0609969500447 in Markom
Kolomarjem, EMŠO: 2509979500294, vsi
stanujoči na naslovu Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-244-17.E, pri podvl.
št. 2190/17, k.o. Jesenice v korist predlagateljev Josipa Kolomarja, Jesenice, Cesta
Cirila Tavčarja 10, Marije Kolomar, Jesenice,
Cesta Cirila Tavčarja 10, Željka Kolomarja,
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10 in Marka
Kolomarja, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, za vsakega do ene četrtine od
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 2327/2007
Os-3184/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iva
Ilijanića, Hrušica, Hrušica 123, ki ga zastopa Dominvest, d.o.o., Cesta maršala
Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske
pravice na stanovanju z identifikatorjem
2171-1481-1.E, pri podvl. št. 1700/1, k.o.
Dovje s sklepom opr. št. Dn št. 2327/2007
z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodba
o prodaji stanovanja št. ISP 132/93-G, z dne
10. 3. 1993, sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Cesta železarjev
8, Jesenice in kupcem Miloradom Docićem,
EMŠO: 2703958500651, Hrušica 123, Hrušica,
– darilna pogodba z dne 23. 4. 1993,
sklenjena med darovalcem Miloradom Docićem, EMŠO: 2703958500651, Hrušica
123, Hrušica in obdarjenko Maro Docić,
EMŠO: 3004962186943, Hrušica 123, Hrušica,
– kupoprodajna pogodba z dne 25. 4.
1993, sklenjena med prodajalko Maro Docić, EMŠO: 3004962186943, Hrušica 123,
Hrušica in kupcem Nikom Uremovićem,
EMŠO: 0107963100034, Cesta Dr. Josipa
Tičarja 10, Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2171-1481-1.E, pri podvl. št.
1700/1, k.o. Dovje v korist predlagatelja Iva
Ilijanića, Hrušica, Hrušica 123, do celote,
predložene listine pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 2373/2007
Os-3185/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jurija Prežlja, Ljubljana, Rožna dolina, Ce-
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sta II/18, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-25-2.E,
pri podvl. št. 1411/3, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 2373/2007 z dne
2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajna
pogodba št. 300/92 z dne 24. 4. 1992, sklenjena med prodajalcem MI Moderni interieri,
Trgovsko podjetje s pohištvom in stanovanjsko opremo p.o. Ljubljana in kupcem SKB
Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.,
Ljubljana, za prodajo stanovanjske enote
v Kranjski Gori, Čičare 5, blok S-II, B-3,
etaža I, 52,75 m2, katere lastnik je sedaj
predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-25-2.E, pri podvl. št. 1411/3,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Jurija Prežlja, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
II/18, za vsakega do ene polovice od celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009

s sklepom opr. št. Dn št. 2388/2007 z dne
3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je prodajne pogodbe z dne 13. 10. 1992, sklenjene med
prodajalcem Lesnina LGM p.o. Ljubljana in
kupcem DPN Družba za promet z nepremičninami in finančne storitve, d.o.o. Ljub
ljana za prodajo stanovanjska enota v bloku
S-II, stanovanje B-9, s pripadajočo shrambo
v kleti, katere lastnik je sedaj predlagatelj,
prodajne pogodbe z dne 30. 12. 1996, sklenjene med prodajalcem DPN – UBK družba za promet z nepremičninami in trgovino
d.o.o., Ljubljana in kupcem UBK Univerzalna banka d.d. Ljubljana.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. 2169-25-8.E, pri podvl. št. 1411/8,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice
SKB banke d.d., Ljubljana, 1513 Ljubljana,
Ajdovščina 4, do celote, predložena listine
pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009

Dn 2507/2007
Os-3186/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Društva računovodij, finančnikov in revizorjev
Ljubljana, Ljubljana, Kržičeva ulica 7, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-25-17.E, pri podvl. št.
1411/17, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn št. 2507/2007 z dne 3. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je kupoprodajna pogodba št. 300/92
z dne 24. 4. 1992, sklenjena med prodajalcem MI Moderni interieri, Trgovsko podjetje
s pohištvom in stanovanjsko opremo p.o.
Ljubljana in kupcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, za
prodajo stanovanjske enote v Kranjski Gori,
Čičare 5, blok S-II, B-18, etaža III, 36,25 m2,
katere lastnik je sedaj predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. 2169-25-17.E, pri podvl. št. 1411/17,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja
Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Ljubljana, Ljubljana, Kržičeva ulica 7, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 4. 2009

Dn 1792/2007
Os-3188/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jakoba Valjavca, Kranjska Gora, Čičare 5, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-25-37.E, pri podvl. št.
1411/37, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn št. 1792/2007 z dne 1. 4. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe 50/75-ČRT, z dne 20. 11.
1975, sklenjene med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal Turist Progres Engineering Radovljica, in kupcema
Dr. Đorem Ljubo in Anica, za prodajo stanovanjske enote št. 1, oznaka »A-9«, blok
S-II, etaža II, s pripadajočo shrambo v kleti,
katere lastnik je sedaj predlagatelj) – sporazum o razveljavitvi darilne pogodbe, z dne
18. 6. 1998, sklenjen med darovalcema dr.
Ljubom Djorem in Ano-Marjeto Djorem ter
obdarjencem Brankom Đorem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-37.E, pri podvl. št.
1411/37, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Jakoba Valjavca, Kranjska Gora,
Čičare 5, do dve tretjini in ene tretjine od
celote, predložene listine pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 4. 2009

Dn 2388/2007
Os-3187/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice SKB
banke d.d., Ljubljana, 1513 Ljubljana, Ajdovščina 4, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-25-8.E,
pri podvl. št. 1411/8, k.o. Kranjska Gora,

Dn 1976/2007
Os-3189/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Borisa Smagina, Jesenice, Cesta revolucije 2b, in Bogomile Smagin, Jesenice,
Cesta revolucije 2b, zaradi vpisa lastnin-

ske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-405-39.E, pri podvl. št. 2152/39,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
1976/2007 z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je pogodbe št. ISP 846/93-O z dne 13. 9.
1993, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice, d.o.o. in kupcema Smagin Borisom in Smagin Bogomilo, Cesta revolucije
2b, Jesenice, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 40 v devetem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, stoječa
na parc. št. 518/4 k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-405-39.E, pri podvl.
št. 2152/39, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev, Borisa Smagina, Jesenice, Cesta
revolucije 2b, in Bogomile Smagin, Jesenice, Cesta revolucije 2b, za vsakega do
ene polovice od celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009
Dn 1794/2007
Os-3190/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dejana Žlajpaha, Celja, Šercerjeva ulica 8, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-5.E, pri podvl.
št. 1418/9, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 1794/2007 z dne 1. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, to je pogodbe št. 71/76-ČRT,
sklenjene med prodajalcem GIP »Gradis«
Ljubljana, ki ga je zastopal Turist Progres
Engineering Radovljica, in kupcem »Termika« Ljubljana, za prodajo šest stanovanjskih
enot, in sicer:
1. stanovanjska enota št. A-13; enota 3,
etaža 3, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
2. stanovanjska enota št. B-7; enota 3,
etaža 2, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
3. stanovanjska enota št. A-1; enota 2,
etaža 1, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
4. stanovanjska enota št. B-1; enota 2,
etaža 1, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
5. stanovanjska enota št. A-6; enota 2,
etaža 1, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
6. stanovanjska enota št. B-6; enota 2,
etaža 1, blok S-I, s pripadajočo shrambo
v kleti,
med katerimi pa je bila tudi enota pod
zaporedno številko 3, katere lastnik je sedaj
predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-5.E, pri podvl. št.
1418/9, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Dejana Žlajpaha, Celje, Šercerjeva
ulica 8, do celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem me-
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secu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 4. 2009
Dn 1998/2007
Os-3191/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borivoje Jevtića, Vajara Djoke Jovanovića 2,
Beograd, Republika Srbija, zaradi vpisa
lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1135-44.E, pri podvl. št.
1418/44, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn št. 1998/2007 z dne 2. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodbe št. 83/76-ČRT, z dne
5. 8. 1976, sklenjene med prodajalcem GIP
»Gradis« Ljubljana, ki ga zastopa Turist
Progres Engineering Radovljica, in kupcem
Bora Jevtić, za prodajo: Blok S-I, etaža III,
oznaka enota B-16, enota št. 1, s pripadajočo shrambo v kleti.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1135-44.E, pri podvl. št.
1418/44, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljev Borivoja Jevića, Vajara Djoke Jovanovića 2, Beograd, Republika Srbija, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2009

Amortizacije
N 406/2007
Os-2752/09
Na predlog predlagateljice Žibert Bodgane, Novo Polje, Cesta XII/13, Ljubljana
Polje, ki jo zastopa odv. Tita Koder Nikolič iz
Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se izgubile. Imetnik
teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi oglasa v Uradnem listu RS uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno vrednost.
Opis vrednostnih papirjev: delnice št.
00263, delnice št. 00264, delnice št. 00265,
delnice št. 00266, delnice št. 00267, delnice št. 00268, delnice št. 00269, delnice št.
00270, vse oznaka G, izdajatelja Pharmakon d.d.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2009
N 61/2009
Os-2939/09
Na predlog predlagatelja Matije Tomšiča,
Stanežiče 79, Ljubljana-Šentvid, se uvaja
amortizacija hranilne knjižice na geslo, odprte pri Novi Ljubljanski banki d.d., Podružnica
Šiška-Bežigrad, Poslovalnica Šiška, številka
računa po pristopnici 102336/23.
Imetnik listine se poziva, da v roku 60 dni
po objavi oglasa v Uradnem listu Republike

Slovenije uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da je listina izgubila svojo pravno veljavnost.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 1914/2008
Os-9505/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Sabine Jerlah, stan.
Blagovica 1, Šentvid pri Stični, ki jo zastopa
odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane, proti toženi stranki Danilu Paolini, neznanega
prebivališča, zaradi dodelitve otrok in določitve preživnine, dne 24. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Danilu Paolini, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
- odvetnik Drago Čučnik, Stari trg 2, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P1914/2008IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da
je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008
D II D 724/2003
Os-1826/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Kobau Danilu, sinu
Franca, roj. 6. 7. 1901, umrlem 20. 5. 1965,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Prijateljeva 1/a, državljanu Republike Slovenije,
s sklepom z dne 7. 11. 2008, dedinji Kobau Magdaleni, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju, ker je neznanega prebivališča
in nima pooblaščenca, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Čučnik Draga, Stari
trg 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo dedinjo Magdaleno
Kobau zastopal vse do takrat, dokler dedinja
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
I 16196/2004
Os-1948/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa odv. Špela Plešec,
Dunajska c. 21, Ljubljana - dostava, zoper
dolžnika Milana Kačavenda, Triglavska ul.
7, Ljubljana - dostava in Zorana Kačavenda, Triglavska ul. 7, Ljubljana - dostava,
zaradi izterjave 23.110,46 EUR s pp sklenilo:
dolžnikoma Milanu Kačavendi in Zoranu
Kačavendi se na podlagi 4. točke prvega
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 določi odvetnica Biserka Avsec, Dalmatinova ul. 2,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
VL 10440/2008
Os-2565/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol plin, d.o.o., Dunajska
cesta 50, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Kristl, Velika čolnarska ulica 8,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 261,38
EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Kristl, Velika čolnarska
ulica 8, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jožica Mlinarič, Slamnikarjeva 14, 1230
Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2009
VL 105132/2008
Os-2567/09
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 Tina Malovrh, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžniku Bertu Gaši, Poklukarjeva ulica 10, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 706,79 EUR, sklenilo:
dolžniku Bertu Gaši, Poklukarjeva ulica
10, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gordana Vran, Nazorjeva 8, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2009
VL 101235/2008
Os-2568/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Benjaminu Zaplatiču, Goriška 53,
Velenje, Zlati Podmiljšak, Goriška cesta
53, Velenje, zaradi izterjave 1.197,22 EUR,
sklenilo:
dolžniku Benjaminu Zaplatiču, Goriška
53, Velenje, Zlati Podmiljšak, Goriška cesta
53, Velenje, 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.
Iztok Šubara, 1. junija 35, 1420 Trbovlje.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2009
VL 74550/2008
Os-2569/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa
odv. Valentin Breznik, Partizanska cesta 37,
Maribor - dostava, proti dolžniku Radoičić
Draganu s.p., Meline 11, Spodnja Idrija, zaradi izterjave 556,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Radoičić Draganu s.p., Meline
11, Spodnja Idrija, 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.
Marko Sorta, Komenskega ulica 4, 1000
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 13. 3. 2009
VL 94997/2008
Os-2570/09
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 Tina Malovrh, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžniku Ireni Vindiš, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 877,62
EUR, sklenilo:
dolžnici Ireni Vindiš, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Marjan Štrtak, Trg svobode 32, 1420
Trbovlje.
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 9. 3. 2009
VL 67616/2008
Os-2573/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška
182, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Tanji
Kljajić-Rus, Celovška cesta 264, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave 13,893,88 EUR,
sklenilo:
dolžnici Tanji Kljajić-Rus, Celovška cesta
264, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Borut Zajc, Slomškova 12a, Ljub
ljana.
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 10. 3. 2009

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Zorana Vunjak, Kotnikova 5/I, Ljub
ljana.
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 17. 3. 2009

VL 35986/2008
Os-2574/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, proti dolžniku Darku Senčar, Limbuška cesta 12, Maribor, zaradi izterjave
263,32 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Senčar, Limbuška cesta
12, 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 začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2009

VL 97685/2008
Os-2581/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-Leasing d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa
odv. Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor,
proti dolžniku Aleksandru Trpkov, Aškerčeva ulica 15, Celje, zaradi izterjave 2.955,16
EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Trpkov, Aškerčeva
ulica 15, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Avbreht Aleš, Slomškova ulica 12a, 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 10. 3. 2009

VL 47714/2008
Os-2575/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Srečku Kranjc, Aškerčeva ulica 5, Ptuj, zaradi izterjave 918,47
EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Kranjc, Aškerčeva ulica 5, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Iztok Vončina, Trubarjeva 30, 1000 Ljub
ljana.
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 9. 3. 2009

VL 65103/2008
Os-2583/09
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 dolžniku
Nenadu Knežević, Črtomirova ulica 9, Maribor, zaradi izterjave 485,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Nenadu Knežević, Črtomirova
ulica 9, 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 Tamara Avsec, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009

VL 45548/2008
Os-2577/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Edit Novak, Verovškova 60/b,
Ljubljana, proti dolžnici Marini Rusič, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, zaradi izterjave
719,54 EUR, sklenilo:
dolžnici Marini Rusič, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.

VL 38289/2008
Os-2654/09
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 Davidu Avdijeviću, Goriška 17b,
Maribor - dostava, zaradi izterjave 785,94
EUR, sklenilo:
dolžniku Davidu Avdijeviću, Goriška 17b,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Starec, Prešernova 3, 1000 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 19. 3. 2009
VL 79941/2008
Os-2655/09
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 Kristina Tomšič, Kidričeva ulica 21, Nova
Gorica, proti dolžnici Martini Pugelj, Koseze
39, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 1.522,36
EUR, sklenilo:
dolžnici Martini Pugelj, Koseze 39, Ilirska Bistrica, 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.
Uroš Milost.
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. 3. 2009

Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odvetnik
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
VL 87312/2008
Os-2899/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Kseniji Destradi, Hrvatini 148, Ankaran, zaradi izterjave 1.072,20 EUR, sklenilo:
dolžnici Kseniji Destradi, Hrvatini 148,
Ankaran, 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.
Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 1000 Ljub
ljana.
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 26. 3. 2009

VL 1428/2009
Os-2747/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Zgaga,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti dolžnici
Tanji Nežmah, Čučkova ulica 7, Kidričevo,
zaradi izterjave 2.429,08 EUR, sklenilo:
dolžnici Tanji Nežmah, Čučkova ulica 7,
Kidričevo, 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.
Ivan Blatnik, Kešetevo 15, 1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2009

VL 28292/2008
Os-2900/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Ninko Đukiću, Bazoviška ulica 1, Nova Gorica - dostava, zaradi
izterjave 208,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Ninko Đukiću, Bazoviška ulica
1, Nova Gorica - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a, 6230 Postojna.
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 24. 3. 2009

VL 12110/2008
Os-2898/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Dragotu Toplaku,
Prešernova cesta 14, Gornja Radgona, zaradi izterjave 848,61 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Toplak Dragotu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen za
sprejemanje pisanj.

VL 70748/2008
Os-2901/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Senadu Halkič, Sv. Duh
62, Škofja Loka, zaradi izterjave 14.728,74
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Halkič Senadu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik, upravičen
za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se postavi odve-
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tnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
In 43/2008
Os-2776/09
Začasni zastopnik dolžnika Emila Špindlerja, odv. Janez Kočar iz Ljutomera se
razreši funkcije začasnega zastopnika.
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
In 43/2008 je na podlagi 82. člena ZPP postavljen novi odvetnik za začasnega zastopnika dolžniku Emilu Špindlerju, to je odv.
Ciril Logar iz Ljutomera. Sodišče je kljub
večkratnim poizkusom na naslove Zdravkova 10, Maribor, Janežovski vrh 27/a, Desternik, Antoličičeva 22, Maribor ni uspelo
vročiti sklepa o izvršbi s prilogami dolžniku
v izvršilni zadevi, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču upnika Zvonke Prelovšek in Dušana
Prelovška, oba Gostičeva ul. 29, Domžale,
zaradi izterjave 25.970,08 EUR s pp.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal dolžnika Emila
Špindlerja v izvršilnem postopku vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika dolžniku.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 24. 3. 2009
P 15/2006
Os-2777/09
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Valentini Markič v pravdni zadevi
tožeče stranke Občine Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, Ajdovščina, zoper toženo stranko
Eleno Lokar, Trst, Italija, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto. 7.928,56 EUR),
po predlogu tožeče stranke s sklepom z dne
26. 3. 2009 na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Eleni Lokar, ki je neznanega bivališča, postavilo za začasnega
zastopnika odv. Ivana Rutarja iz Solkana,
Cesta IX. Korpusa 100, ki jo bo zastopal
v pravdnem postopku opr. št. P 15/2006.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
vse od dneva postavitve do takrat, ko tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 3. 2009
P 256/2007
Os-9718/08
Okrožno sodišče v Celju je po okrožni
sodnici Teodori Glušič Terbovc, v pravdni
zadevi tožeče stranke Draga Bobniča, Laška vas pri Štorah 14, Štore, ki ga zastopa
Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, zoper tožene stranke: 1. Klemena
Jovana, Lešje 6, Škofja vas, 2. Tadeja Jovana, Celjska cesta 19, Vojnik, ki ju zastopa
Rafael Mohorko, odvetnik v Celju, 3. Petra
Bezovška, Dramlje 47c, Dramlje, 4. Primoža
Krofliča, Arclin 66, Škofja vas, ki ga zastopa
Marjan Feguš, odvetnik iz Celja, zaradi plačila odškodnine (pcto. 65.000,00 EUR s pp),
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
dne 20. 10. 2008 sklenilo:
za začasno zastopnico tretji toženi stranki Petru Bezovšku se postavi Albina Vedenik, odvetnica v Celju, Zagata 4.
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Začasna zastopnica bo zastopala tretjo
toženo stranko v postopku, dokler tretje tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2008
P 14/2009
Os-2656/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Turka, Gorenja Podgora 6, p. Stari trg ob Kolpi, ki ga zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kdaj in kje
umrlem Ivanu Šuteju, nazadnje stanujočem,
na naslovu Gorenja Podgora 10, p. Stari trg ob Kolpi, zaradi priznanja lastninske
pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,
pcto 400,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 5. 3. 2009
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kdaj in kje umrlem Ivanu Šuteju, Gorenja
Podgora 10, p. Stari trg ob Kolpi.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kdaj in kje
umrlem Ivanu Šuteju, Gorenja Podgora 10,
p. Stari trg vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma, dokler organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 3. 2009
I 2016/2007
Os-2902/09
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d.
PE Maribor, vaš znak R 14530, Jadranska
30, Maribor - dostava proti dolžniku Francu Matičiču, Ljubljanska c. 70, Domžale, ki
ga zastopa zač. zast. odv. Peter Pečenik,
Partizanska 13a, Maribor - dostava, zaradi izterjave 1.289,13 EUR s pp, dne 19. 3.
2009 sklenilo:
dolžniku se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Peter Pečenik, Partizanska 13a,
2000 Maribor, ki bo v postopku zastopal
dolžnika vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 3. 2009
P 51/2004
Os-1947/09
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 Alojza Ceglarja, Bukovica 23,
Šentvid pri Stični, ki ga zastopa odvetnik Peter Železen iz Škofljice, zoper tožene stranke – neznane dediče po pok. Genovefi Nagelj, roj. Kožar, zaradi ugotovitve lastninske
pravice in izstavitve listine (pcto 2.000,00
EUR), naslednji sklep:
neznanim dedičem po pokojni Antoniji
Kožar, nazadnje stanujoči 27825 Lincoln
Avenue, Bay Village, Ohio 44140, ZDA, na
katere naj se po predlogu tožeče stranke
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razširi tožba, se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje.
Začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke toliko časa, dokler tožene stranke
ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 2. 2009
In 07/167
Os-2833/09
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Neviu Paliski, Fazanska 6, Portorož, opr. št. In 2007/00167, v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, zaradi
denarne izterjave postavilo začasno zastopnico odvetnico Bredo Požar, Pristaniška
8, Koper, ki dolžnika zastopa v predmetni
zadevi od dne 13. 1. 2009, dokler dolžnika
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler Center za socialno
delo Koper, sodišču na sporoči, da je dolžniku postavil začasnega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 2009
I 1656/2000
Os-2239/09
V izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj, proti
dolžniku Jure Bavdek, Mačkovo naselje 31,
Šenčur, ki ga zastopa Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj - dostava, zaradi izterjave 448,55 EUR s pp, je sodišče postavilo
dolžniku Juretu Bavdku, Mačkovo naselje
31, Šenčur, začasno zastopnico odvetnico
Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in 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 Kranju
dne 4. 3. 2009
I 318/2008
Os-2246/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika: Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti dolžniku: Draganu Cvijiću, Strunjan 14, Portorož
- Portorose, zaradi izterjave 1.460,73 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 318/2008 postavi odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 3. 2009
N 2/96
Os-2862/09
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Barbari Gomilar v nepravdni zadevi
predlagateljice: Brede Arko, Cesta XXII/14b
Polje, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Igor Križanec iz Ljubljane, in Marka Gostiča, Hudovernikova 8, Ljubljana proti nasprotnim

udeležencem: Mileni Cesar, Ajdovska c. 1,
Bohinjska Bistrica, Mihaeli Cvetek, Srednja
vas 44, Srednja vas v Bohinju, Francu Erlahu, Srednja vas 132, Srednja vas v Bohinju,
ki ga zastopa odv. Igor Križanec iz Ljubljane,
Jerneju Erlahu, Srednja vas 53, Srednja vas
v Bohinju, Petru Gašperinu, Srednja vas
80, Srednja vas v Bohinju, Mirku Jeršiču,
Bohinjska Češnjica 53, Srednja vas v Bohinju, Francu Sodju, Srednja vas 109, Srednja
vas v Bohinju, Ireni Rebolj, Srednja vas 109,
Srednja vas v Bohinju, Katarini Cvetek, Srednja vas 133, Srednja vas v Bohinju, Mateju
Mlakarju, Bohinjska Češnjica 52, Srednja
vas v Bohinju in Miri Sodja, Srednja vas
20, Srednja vas v Bohinju, zaradi razdružitve dne 30. 3. 2009 predlagatelju Marku
Gostiču postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska cesta
1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler Marko Gostič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 3. 2009
P 155/2008
Os-2603/09
Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d. Ljubljana, spor se nanaša na OE Koper, zoper toženo stranko Primoža Kupšek,
Knezdol 37, Trbovlje, zaradi plačila 5.071,50
EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), sklenilo:
toženi stranki Primožu Kupšek, Knezdol
37, Trbovlje, se v tem pravdnem postopku
postavi začasni zastopnik v osebi Iztok Šubara, odvetnik v Trbovljah.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ta ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem, oziroma do tedaj, dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 3. 2009

Oklici dedičem
D 15/2009
Os-2085/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Kotnik Rudolfu, roj. 9. 4. 1943, umrlem 3. 12.
2008, nazadnje stan. Šaranovičeva ulica 9,
Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Kotnik Rudolfu, da se priglasijo k dedovanju
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili k dedovanju, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postalo lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2009
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D 115/2009
Os-2691/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ivani Čretnik,
roj. dne 1. 8. 1920, državljanki Republike
Slovenije, vdovi, umrli dne 18. 1. 2009, nazadnje stalno stanujoči Trubarjeva ulica 44,
Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, o veljavnosti katere se morajo izreči tudi zakoniti dediči, ki imajo ob zakonsko določenih pogojih
tudi pravico do uveljavljanja nujnega deleža.
Zapustnica ni zapustila zakonitih dedičev I.
dednega reda, po podatkih sodišča pa je
imela sestro, ki bi prišla v poštev kot dedinja
II. dednega reda. Sodišču niso znani osebni
podatki zapustničine sestre, kakor tudi ne,
ali je bila ta ob zapustničini smrti še živa.
Sodišču tudi ni znano, ali obstojijo tudi druge
osebe, ki bi lahko prišle v poštev kot dediči
II. dednega reda (starši, bratje in sestre ter
njihovi potomci) ali III. dednega reda (stari
starši, tete in strici ter njihovi potomci).
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu Republike Slovenije. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2009
D 259/2007
Os-2235/09
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
zapuščinski postopek pod opr. št. D 259/2007
po pok. Pančur Frančiški, roj. 17. 11. 1903,
nazadnje stanujoči Tučna 6, Kamnik, in umrli
15. 1. 2000.
Za izvedbo zapuščinskega postopka sodišče potrebuje podatke o potomcih pok. brata
zapustnice Pikl Jožeta.
Ker sodišču podatki o potomcih pok. brata
zapustnice Pikl Jožeta niso znani, sodišče
poziva te osebe oziroma tudi druge osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pok. Pančur Frančiški, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave oklica v Uradnem
listu RS.
Po preteku 1-letnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika oziroma na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 3. 2009
D 191/2006
Os-2384/09
Emil Ferfolja iz Kpra, Stritarjeva ulica 8, je
dne 20. 4. 2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2009
D 218/2008
Os-2611/09
Pohlen Matej iz Škofij, Srednje Škofije
56, je dne 28. 1. 1904 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2009
I D 152/2008
Os-1963/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Ciganu, roj. 4. 10. 1941, umrlem 6. 11. 2005,
nazadnje stanujočem Gliniška ploščad 18,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je bil poročen in je imel tri otroke. Zap. vdova Cigan Biserka in zap. otroci
Cigan Ana, Cigan Andrej in Cigan Damijan
so se dedovanju po zapustniku odpovedali.
Sodišču ni znano ali je kaj dedičev drugega
in tretjega dednega reda, ki bi lahko bili po
zakonu poklicani k dedovanju po pokojnem.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne dediče
drugega in tretjega dednega reda, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po zapustniku, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo kot dediči
pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem
oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2009
D 289/2008
Os-2909/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 23. 7. 2008 umrli Vlasti Šketa,
ki je bila rojena 22. 3. 1926 in je nazadnje
stanovala na Bledu, Alpska cesta 1.
Ker sodišču vsi dediči pokojničinega očeta, ki bi tudi dedovali po zgoraj navedeni
pokojnici, niso znani, jih sodišče poziva, da
se v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS, javijo sodišču, v nasprotnem
primeru bo sodišče štelo, da takšnih dedičev
ni in bo pri dedovanju upoštevalo le podatke
o dedičih, ki so navedeni v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 31. 3. 2009
D 439/2008
Os-1988/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Prašel Ivani (Prasse Giovanni),
roj. Ukmar, roj. 30. 4. 1876 – Dolina pri Trstu,
ki je umrla dne 3. 1. 1938, nazadnje stanujoči
Dolina 192, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 3/2009
Os-2814/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v nepravdnem postopku po predlagateljici Mariji Ujčič, Veliko Brdo 53, 6254 Jelšane,
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po predlogu za razglasitev za mrtvega pogrešanega Jožefa Grlja (tudi Jožef Gerl),
roj. 9. 5. 1895, na Velikem Brdu 20, očetu
Juriju in materi Mariji roj. Brožič, ki je leta
1925 odšel v ZDA in od takrat dalje o njem
ni nobenega glasu več ter se predvideva,
da je umrl, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, se poziva vse, ki kaj vedo
povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Jožefa Grlja, da v roku treh mesecev od
objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali
skrbnici Ljubici Uljan, Zabiče 30/b, 6250
Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 3. 2009
N 5/2007
Os-2751/09
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek
za proglasitev pogrešanega Rožman Mihaela, rojenega 6. 5. 1875, v Dolu, nazadnje
stanujočega na območju Republike Slovenije v Dolu, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču. Rok za oboje je tri mesece od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 3. 2009
N 6/2009
Os-2661/09
Marko Lambergar, roj. 13. 5. 1945, nazadnje stanujoč Breg pri Litiji 25, Litija, je
pogrešan od leta 1976. Leta 1965 je odšel
na delo v Nemčijo in bival v Düsseldorfu. Od
leta 1976 se domačim ni več oglasil.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to sporočijo predlagateljici Mariji Savšek,
Breg pri Litiji 25, Litija, ali podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa,
ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 3. 2009
N 65/2008
Os-3024/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Rebek Mirande, Bilje
75, Renče, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Fornazarič Antonijo
Marijo, roj. 4. 1. 1883, z zadnjim bivališčem
Bilje 98, ki jo zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen izpiska iz matičnega
registra o rojstvu in zemljiškoknjižnega izpiska, da je bila pogrešana živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Fornazarič
Antonije Marije, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 2009
N 64/2008
Os-3025/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Rebek Mirande, Bilje
75, Renče, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Fornazarič Frančiško,
roj. 3. 12. 1891, z zadnjim bivališčem Bilje
98, ki jo zastopa Center za socialno delo
Nova Gorica po pooblaščencu.
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O pogrešani razen izpiska iz matičnega
registra o rojstvu in zemljiškoknjižnega izpiska, da je bila pogrešana živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Fornazarič
Frančiške, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 2009
N 72/2008
Os-3026/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pavletič Milana, Pionirska 12, Solkan, ki ga zastopa odv. Tanja
Marušič iz Nove Gorice, postopek za razglasitev pogrešane za mrtvo, in sicer Poberaj
Ivane, roj. 6. 5. 1887, ki jo zastopa Center
za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešani razen izpiska iz župnije
Solkan in zemljiško-knjižnega izpiska, da
je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Poberaj Ivane,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 4. 2009
N 71/2008
Os-3027/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pavletič Milana, Pionirska 12, Solkan, ki ga zastopa odv. Tanja
Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Poberaj Jožefa, roj. 20. 2. 1868, ki ga zastopa
skrbnik za poseben Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešanem razen izpiska iz matične
knjige župnije Solkan in zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Poberaj Jožefa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 4. 2009
N 21/2008
Os-2815/09
Pred tukajšnjim sodiščem teče postopek
zaradi razglasitve za mrtvo Antonijo Lenassi, poročeno Marušič, nazadnje stanujoča
Tabor 29, Logatec. O imenovani ni nobenih
podatkov že več let.
Imenovano se poziva, da se v roku treh
mesecev od objave tega oklica v Uradnem
listu RS zglasi pri tukajšnjem sodišču, vse
ostale, ki kaj vedo o njenem življenju, pa se
poziva, da v istem roku to sporočijo sodišču,
sicer bo sodišče Antonijo Lenassi razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Horvat Igor, Pucova ulica 5, Celje,
zavarovalno polico, št. POL-01-000022465,
izdala
zavarovalnica
Moja
naložba
pokojninska družba d.d. gnc-304094
Žnidaršič Nataša, Planina 71, Kranj,
zavarovalno polico, št. 41601006720, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnm-304084

Spričevala preklicujejo
Acman Maja, Lepa njiva 24, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Celju, izdano leta 2000,
izdano na ime Volmut Maja. gnr-304104
Arsov Darko, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
trgovske šole Kranj – trgovec, prodajalec,
šolsko leto 2006/07. gnn-304112
Babič Jožef, Vanča vas 40, Tišina,
spričevalo 1. in 2. letnika SCTPU Murska
sobota, izdano leta 1982 in 1983.
gnm-304138
Belcl Aleš, Kočarji 1, Kočevje, potrdilo o
opravljenem tečaju za upravljanje z motorno
žago in traktorjem, izdano leta 2008 v
Šolskem centru Postojna. gno-304082
Bergant Tomi, Kapla 9/a, Tabor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2007. gne-304092
Bertok Luca, Cesta na Markovec 71,
Koper – Capodistria, diplomo gimnazije z
italijanskim učnim jezikom Antonio Sema
v Piranu, št. 121, izdana 15. 7. 2004.
gnb-304120
Bižal Tjaša, Turjaško naselje 16,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani – kemijski laborant, izdano leta
2002. gnl-304060
Bunc Irma, Kantetova ulica 67, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1975, izdano na ime Velikonja Irma.
gnu-304076
Čelešnik Miha, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnz-304121
Črnko Bojan, Panovci 22, Križevci,
spričevalo Srednje poklicne šole Domžale,
izdano leta 1983. gnm-304109
Ćoralić Amir, Goričane 68, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Miklošič.
gnp-304106
Ćoralić Amir, Goričane 68, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Izobraževalnega
zavoda Cene Štupar. gno-304107
Draksler Aleksandra, Hafnerjevo naselje
90, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2007.
gns-304103
Genc Tatjana, Murkova ulica 4, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske

šole – kemijski laborant, izdano leta 1999 in
2000. gnv-304075
Hrastar Tomaž, Ulica heroja Marinclja
1, Lenart v Slov. goricah, spričevalo 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška
– elektrikar, energetik, izdano leta 2000.
gnd-304118
Hren Igor, Podgorica 2, Šmarje-SAP,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok – poklicna elektro šola
Ljubljana, izdano leta 1982. gnq-304080
Hribar Primož, Sostrska cesta 30/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2001. gnr-304079
Huskić Amir, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje gradbene šole Kranj –
zidar, izdano leta 1997. gnz-304071
Jovanovič
Aleksandar,
Stantetova
20, Velenje, spričevalo 4. letnika Srednje
rudarske šole v Velenju, izdano leta 2000.
gnj-304091
Jus Vojko, Tbilisijska ulica 8a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 1996. gnj-304062
Kardinar Marko, Štefana Kovača 7,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano
leta 1994 in 1995. gnz-304096
Kojanovič Dragan, Turjaška 9, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Kočevje,
izdano leta 2000. gni-304113
Kutoša Darko, Pečarovci 30, Mačkovci,
diplomo FKS-427 program kov. in strojništvo
– strojni mehanik, izdana dne 3. 7. 1985.
gnc-304119
Ladič Nikola, Petišovci, 22. junija 4,
Lendava – Lendva, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje poklicne in tehnične šole
Murska Sobota, izdano leta 2002, 2003 in
2004. gnn-304108
Lenarčič Veronika, Stara ulica 3, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2. letnika Centra poklicnih šol
Murska Sobota – poklicna oblačilna šola –
smer konfekcionar, izdano leta 1979 in 1980,
izdano na ime Ficko Vera. gnw-304078
Mahnič Kristina, Lokev 45, Lokev, spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 2001. gnk-304061
Marinović Aleksandar, Ljubljanska cesta
30, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta
2007. gnu-304126
Martinec Vladimir, Donja 40, Cirkovljan,
40323 Prelog, Hrvaška, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole
v Domžalah – monter ogrevalnih naprav,
izdano leta 1982. gne-304117
Milavec Angela, Krivoglavice 8, Gradac,
spričevalo 1., 2. letnika ter obvestilo o uspehu
3. letnika Šole za prodajalce v Brežicah,
izdano leta 1979, 1980 in 1981, izdano na
ime Mihelčič Angela. gnc-304069
Mišmaš Sabina, Hladilniška pot 1/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2001. gnl-304135
Mrak Silva, Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,

izdano leta 1982, izdano na ime Štrekelj
Silva. gnn-304087
Nagode Primož, Podolnica 47, Horjul,
indeks, št. 41070221, izdala Medicinska
fakulteta Ljubljana. gnh-304089
Nardin Jerneja, Vidovdanska 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske in
usnjarske šole Domžale, izdano leta 1991.
gnw-304074
Novak Branko, Gotovlje 192, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika ŠCBK Celje, izdano leta
1971 do 1974. gnp-304081
Omerbašić Ramo, Karadaglije, 74260
Tešanj – BIH, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih usmeritev Novo
mesto, št. 4027. gne-304067
Razinger Janez, Pod gozdom 2, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Borisa Kidriča Celje, šola za voznike motornih
vozil, izdano leta 1970. gnt-304077
Sadar Monika, Šentvid pri Stični 28/a,
Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
izdano leta 2007. gnd-304093
Sop Emine, Pot 27. julija 4, Kamnik,
spričevalo 3. letnika SPSŠB Ljubljana,
izdano leta 2004. gnt-304102
Sužnik Gregor, Prijateljev trg 2, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2003 in
2004. gnx-304098
Šmuc Tina, Tržna ulica 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 2000. gnt-304127
Vuković Dejan, Knafljev trg 7, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnb-304070
Zupanc Nataša, Ulica heroja Rojška 17,
Celje, indeks, št. 21016871, izdala FDV
Ljubljana. gnv-304125

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, številka dokumenta: 1652947. Ob-3198/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1314148, 1314160, 1392815,
1392847, 1421575, 1423073, tip dokumenta: PV-2, številka dokumenta: 00044761.
Ob-3199/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper obrazce stroge evidence: tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta:
1871933, 1216488, tip dokumenta: IM/99,
številka dokumenta: 00420448, 00420449,
00420450, 00427709, tip dokumenta: OBRPOB-237, številka dokumenta: 236133, tip
dokumenta: Z-3, številka dokumenta: od
0059152 do 00520175. Ob-3200/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1759926, 1791533, 1665158, 1679260,
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1500847, tip dokumenta: ŽI-SEZ-06, številka dokumenta: 0023453, 0023454, tip
dokumenta: CORIS, številka dokumenta: od 434755 do 434760, tip dokumenta:
STANB/03, številka dokumenta: 0080793,
tip dokumenta: IM/99, številka dokumenta:
od 00453252 do 00453275, 00453251, tip
dokumenta: OBR-POB-237, številka dokumenta: 059531, 00134276, 00160581,
00160617, tip dokumenta: ŽI-5/95, številka dokumenta: 038361, tip dokumenta:
PV-2, številka dokumenta: 00050638. Ob3201/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: O-NEZ-POL-05, številka dokumenta: od 000046094 do 000046100. Ob3202/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1762121, 1471756, 1471757, tip dokumenta: PV-2, številka dokumenta: 46435.
Ob-3203/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: OBR-POB-237, številka dokumenta: 1238, 1239, tip dokumenta: PV-2,
številka dokumenta: 54282, 57201, tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1344250, 1376646, 1513717, 1513888.
Ob-3204/09
Babnik Domen, Hudovernikova 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnk-304136
Berce Andrej, Kozinova 20, Grosuplje,
službeno izkaznico, št. 009526, izdala
družba G/7. gni-304088
Bilič Josip, Rešetari 9, Kastav –
Hrvaška, potrdilo o nacionalni kvalifikaciji,
št. 3320/2008. gno-304057
Bobek Marijan, Ul. Šantlovih 35, Maribor,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanj s
področja trženja investicijskih skladov in
prodaje investicijskih kuponov oziroma
delnic, št. 523, izdano 25. 11. 2004.
gnb-304095
Božič Žan, Mestinje 42, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 4037310,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gny-304097
Damjan Miha, Župančičeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201525, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnj-304137
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Dolenc Jurček, Prežihova ulica 19,
Domžale, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-02275/0-03, št.
12275 z dne 12. 6. 2003, izdala Uprava RS
za pomorstvo v Kopru. gnl-304085
Gun, Simon Mirkov s.p., Cesta borcev
2E, Koper – Capodistria, delovno dovoljenje,
št. 0217258250, izdano na ime Jugović
Danijela. gnf-304116
Hira d.o.o., Ulica Lojzke Štebijeve 4, Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 04244225953,
izdano na ime Alešević Sejfulah, Partizanska 76, Sežana. gnx-304123
Holinvest d.o.o., Cesta borcev 2 B, Log
pri Brezovici, dovoljenje za zaposlitev, št.
042410, izdano na ime Adamco Piotr Balti,
Moldavija z dne 14. 7. 2008. gnq-304105
Hrvatin Matjaž s.p., Preda, Pobeška cesta
44, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika
tujca, št. 005632/BGD27-2-5994/2008,
izdano na ime Vasiljević Jovo dne 6. 10.
2008 z veljavnostjo od 6. 10. 2008 do 31. 12.
2009. gnh-304064
Jerenko Nuša, Lancova vas 89/c,
Videm pri Ptuju, študentsko izkaznico, št.
41070053, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnf-304066
Kamion Aleks d.o.o., Ulica 25. maja 057,
Nova Gorica, licenco, št. GE003908/05438
za vozilo z reg. št. LJ 14-2TA. gny-304072
Kopecka Šarka, Vilharjeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071014,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnx-304073
Koželj Jernej, V Murglah 231, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02018-0/04 z dne 27. 5. 2004.
gnv-304100
Koželj Jernej, V Murglah 231, Ljubljana,
potrdilo o upravljanju z VHF GMDSS,
št. 26292-628/04 z dne 1. 6. 2004.
gnu-304101
Krt Viljam s.p., Strunjan 47, Portorož
– Portorose, potrdilo za voznika, št.
008741/BGD50-2-2418/2008. gnh-304114
Lapajne Aljoša, Beblerjeva 4, Idrija,
voznikove kartice št. 1070500010907000,
izdal Cetis d.d. gnn-304058
MAB Transport, Kidričeva 52a, Rogaška
Slatina, dovolilnice za Rusijo, oznaka
643/09, št. 0443551, 0443780in 0444790,
ter dovolilnice za Ukrajino oznaka 804/03, št.
240121, 241157 in 242596, oznaka 804/11,
št. 251040 in 251057. gnm-304059

Marc Mitja, Skopo 63, Dutovlje,
študentsko izkaznico, št. 69110219, izdala
Univerza v Novi Gorici. gnk-304111
Memedi Sadri, Celovška 166, Ljubljana,
dovoljenje za delo, št. 99289996161.
gng-304090
MID Minerva d.o.o., Celovška cesta 50,
Ljubljana, taxi nalepko, št. 77 za vozilo Audi
Q7 reg. št. LJ CK-545. gnn-304133
Mis Anže, Jezerska cesta 73, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 63010097, izdala
FRI Ljubljana. gnw-304099
Mislej Tanja, Ob Hublju 3, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 41020210,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnw-304124
Mithraeum d.o.o., Lokve 10b, Črnomelj,
delovno dovoljenje, št. 0838831063, izdano
na ime Čabai Ferenc. gng-304065
Peric Luka, Rodik 67, Kozina, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-02900-0/04. gnl-304110
Pocak Tamara, Domanjševci 28, Križevci
pri Ljutomeru, študentsko izkaznico,
št. 2106047249, izdala FDV Ljubljana.
gnd-304068
Simeunović Boško, Polje, cesta XVI/13,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63040336, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnk-304086
Steblovnik Klemen, Rečica ob Paki 22,
Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico,
št. 41020105, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gni-304063
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod
potrdila, št. 007365/BGD44-2-6768/2008
za voznika Karpenko Anatoly, izdano dne
19. 11. 2008, z veljavnostjo od 19. 11.
2008 do 9. 12. 2009, izdano pri OZS.
gng-304115
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, prevozniške licence za opravljanje
prevozov v cestnem prometu – GE002437,
zaradi izgube. gnn-304083
Timijan Jernej Drpič Minatti, Tomažičeva
40, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gny-304122
Vavpotič Milan, Prušnikova ulica 3,
Ljubljana, 3. letnika in pomočniški izpit
Strokovno-izobraževalnega centra Domžale,
izdano leta 1968. gns-304128
Weber Laura, Malgajeva ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18031282, izdala
FF Ljubljana. gnm-304134
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