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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 430-656/2008/66
Ob-6253/09
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-656/2008, za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno
zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce ter
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 23/09, pod objavo št. 2465/09,
z dne 27. 3. 2009, ter v Uradnem listu RS,
št. 33/09, pod objavo št. 3432/09, z dne
30. 4. 2009 (sprememba) in na spletni strani
Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter
osebam z mednarodno zaščito, ki obsega
naslednje sklope:
Sklop 1: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi
in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito
v Azilnem domu
Sklop 2: Financiranje programa, ki bo zagotavljal informiranje in pravno svetovanje
tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za
mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito
Sklop 3: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega
jezika v Azilnem domu
Sklop 4: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje pomoči ranljivim osebam s posebnimi
potrebami in delo z njimi
Sklop 5: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa
Sklop 6: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru
Sklop 7: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani
Sklop 8: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi
oseb z mednarodno zaščito
Sklop 9: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani

Sklop 10: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Mariboru
Sklop 11: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči
ranljivim osebam s posebnimi potrebami
Sklop 12: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo
Sklop 13: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje učnih pomoči
Sklop 14: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
v Ljubljani
Sklop 15: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
v Mariboru
Sklop 16: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju
Sklop 17: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru,
Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli,
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih oziroma podsklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop 1: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi
in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito
v Azilnem domu je izbrana vloga prijavitelja
Arx d.o.o., v vrednosti 200.036,00 EUR.
Za sklop 2: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal informiranje in pravno svetovanje
tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za
mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito je izbrana vloga prijavitelja
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, v vrednosti 116.279,59 EUR.
Za sklop 3: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega jezika v Azilnem domu je izbrana vloga prijavitelja Cene Štupar – Center za permanentno
izobraževanje, v vrednosti 23.904,08 EUR.
Za sklop 4: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje
pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami in delo z njimi je izbrana vloga prijavitelja Arx d.o.o., v vrednosti 62.228,00 EUR.
Za sklop 5: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje

za promocijo prostovoljstva, v vrednosti
11.427,40 EUR.
Za sklop 6: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru je izbrana vloga prijavitelja
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 1.212,24 EUR.
Za sklop 7: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani je izbrana vloga prijavitelja
Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti
1.780,00 EUR.
Javni razpis za sklop 8: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči
pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito
ni uspel.
Za sklop 9: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani je izbrana vloga
prijavitelja Izobraževalno središče Miklošič
Ljubljana, v vrednosti 8.991,72 EUR.
Za sklop 10: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju
Slovenskega jezika v Mariboru je izbrana
vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor
– Ljudska univerza, v vrednosti 11.306,96
EUR.
Za sklop 11: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami je izbrana vloga prijavitelja Andragoški
zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 7.557,80 EUR.
Za sklop 12: Financiranje programa,
ki bo zagotavljal seznanjanje s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo je
izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod
Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti
12.388,18 EUR.
Za sklop 13: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje učnih pomoči je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva,
v vrednosti 18.302,56 EUR.
Za sklop 14: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega
tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Ljubljani je izbrana vloga prijavitelja
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana,
v vrednosti 4.558,05 EUR.
Za sklop 15: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
v Mariboru je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
v vrednosti 4.462,10 EUR.
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Za sklop 16: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega
dialoga v Celju je izbrana vloga prijavitelja
Grad – Gost d.o.o., v vrednosti 40.691,92
EUR.
Za sklop 17: Financiranje programa, ki
bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega
dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru,
Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli je izbrana vloga prijavitelja Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti
85.050,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi
financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do
15 zagotovljena s strani Evropskega sklada
za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, za sklopa 16 in 17 pa s strani
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 369/09
Ob-6215/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, št. 56/08), Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, uradno prečiščeno
besedilo ZSNNPK – UPB1 in 77/08) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2010 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis JPRUSP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna
področja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva:
– zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin
in ustvarjanja;
– spodbujanje vključevanja izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese;
– izboljšanje delovnih razmer zaposlenih
in samozaposlenih na področju kulture;
– spodbujanje povezovanja izvajalcev na
področju kulture;
– spodbujanje kritičnega in strokovnega
vrednotenja kulture;
– oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture;
– podpiranje konkurenčnih, kakovostnih,
prepoznavnih in prodornih programov in
projektov v mednarodnem prostoru;
– programsko in poslovno sodelovanje
med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh
z mednarodnimi partnerji;
– povečanje izkoriščenosti razpoložljive
javne infrastrukture in zaposlenih kadrov
v javnih zavodih;
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– podpora mobilnosti umetnikov in njihovih del, predvsem znotraj EU;
– spodbujanje podpornih programov za
področje umetnosti.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja
na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost,
intermedijska umetnost in mediji.
Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in
zasebne nepridobitne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2010. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 12.000 €.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju umetnosti, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji ali so stanovske organizacije za
področje medijev, ki se poklicno ukvarjajo
z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo:

izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– prijavljajo največ dva programa poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 tega razpisa;
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov
v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali
v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2009, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2010 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev za področja, ki so predmet razpisa, imenuje minister. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov, nečrpanje
dodeljenih sredstev), razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji:

aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja
reference predlagatelja in posameznikov na razpisnih področjih, ki so
udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi programa

20
9+11

izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja
celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta

20

predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; stopnja
predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten ter
uravnotežen projekt

10

obseg programa in predvidena dostopnost (število, struktura
udeležencev); predvidena udeležba udeležencev vsaj na regionalni ravni

20

projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti

5

stopnja deficitarnosti programa poklicnega usposabljanja

5

programi predlagateljev, ki imajo z organizacijo izobraževalnih programov
večletne izkušnje in njihova prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoru

10

1

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Izbrani
bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo na
predlog strokovne komisije v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), od števila projektov, ki bodo dosegali in presegali prag 81
točk, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni projektni razpis JPR-USP-2010), znaša okvirno
142.300,00 €. Okvirne razpisne vrednosti po
razpisnih področjih so naslednje:
6.1 Uprizoritvena umetnost: 48.500,00 €,
6.2 Glasbena umetnost: 23.400,00 €,
6.3 Likovna umetnost: 33.300,00 €,
6.4 Intermedijska umetnost: 29.500 €,
6.5 Mediji: 7.600 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
8. Razpisni rok: razpis se prične 18. 9.
2009 in zaključi 19. 10. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3,1).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po
slati.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del
tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 19. 10. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
prijava na projektni razpis JPR-USP-2010

in z obvezno navedbo Program poklicnega
usposabljanja in področja, na katero vloga sodi (glasbena umetnost, uprizoritvena
umetnost, likovna umetnost, intermedijska
umetnosti, mediji). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba prijavitelja: uraden naziv
in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 10. 2009, oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumenta
cije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost: mag. Mojca JanZoran, mojca.jan-zoran@gov.si
Glasbene umetnosti: Biserka Močnik, biserka.mocnik@gov.si
Vizualne umetnosti: Judita Krivec-Dragan, judita.krivec-dragan@gov.si
Intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si
Mediji: Adem Skender, adem.skender@gov.si.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 21. 9.
2009 do 12. 10. 2009, oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljub
ljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju,
21. 9. 2009 ob 10. uri.
12. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je
omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
26. 10. 2009.
Ministrstvo za kulturo
Št.332-45/2008/3
Ob-6284/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09), (v nadaljnjem
besedilu: uredba) in Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 18. 12.
2006, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1998/2006/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Kontrola zaščitenih kmetijskih
pridelkov ali živil

Št.

72 / 18. 9. 2009 /

Stran

2355

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za kontrolo zaščitenih
kmetijskih pridelkov ali živil (certificiranje),
ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij.
Kot zaščiteni kmetijski pridelki ali živila se štejejo kmetijski pridelki ali živila, ki
imajo zaščiteno označbo porekla, zaščiteno
geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnost ter višjo kakovost v skladu
s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov ali živil.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep »Kontrola zaščitenih
kmetijskih pridelkov ali živil«, je v letu 2009
do višine 35.000 eurov, v letu 2010 do višine
7.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631 Varnost in kakovost hrane in
krme Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so skupine proizvajalcev, ne
glede na pravno obliko ali sestavo, ki kandidirajo za pridobitev sredstev po tem razpisu
in združujejo proizvajalce, vključene v eno
od shem kakovosti Evropske skupnosti ali
nacionalno shemo kakovosti za zaščitene
kmetijske pridelke ali živila (zaščitena geografska označba in zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost
ter višja kakovost) s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Upravičenec je skupina proizvajalcev, ki
so ji odobrena sredstva po tem razpisu.
Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je
za izvedene dejavnosti prejel sredstva po
tem razpisu.
Vlagatelji za dodelitev sredstev po tem
razpisu morajo proizvode iz upravičenih
shem kakovosti proizvajati, tržiti in na pro
izvodih uporabljati pripadajoč zaščitni znak
oziroma simbol kakovosti.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je delno pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi kontrol (certificiranja) zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil.
Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo
1998/2006/ES.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov v letu 2009.
Podpora se upravičencu dodeli letno v enkratnem izplačilu na podlagi vloge.
Cilj je spodbuditi skupine proizvajalcev
k aktivnemu sodelovanju v shemah kakovosti in s tem izboljšati kakovost kmetijske
proizvodnje in proizvodov, kar bo prispevalo k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe certificiranih proizvodov
na trgu.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno
drugače.
Splošni pogoji za vse skupine pro
izvajalcev:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta razpis, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija) mora vlagatelj uporabljati podatke iz uradnih evidenc
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in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe
kmetijske politike.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
3. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih in izjavah
morajo biti skladni.
4. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana pri pristojnem organu Republike
Slovenije.
5. Skupina proizvajalcev mora združevati proizvajalce ene od shem kakovosti
Evropske skupnosti ali nacionalne sheme
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke
ali živila.
6. Skupina proizvajalcev mora imeti vsaj
tri člane.
7. Skupina proizvajalcev mora navesti,
za kateri kmetijski pridelek ali živilo se želi
certificirati.
8. Skupina proizvajalcev mora predložiti kopijo certifikata ali potrdilo o pozitivno opravljeni predhodni kontroli (certificiranju).
9. Vlagatelj mora predložiti dokazilo, ki
dokazuje, da se proizvod trži ter dokazilo
o uporabi zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti.
10. Skupine proizvajalcev, ki jim je bila
dodeljena podpora za namen iz tega razpisa morajo biti vključeni v sheme kakovosti
še najmanj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev.
11. Za iste upravičene stroške, za katere je že bila dodeljena druga pomoč, ne bo
dodeljena tudi pomoč de minimis, če bi bile
s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Skupna pomoč
de minimis, odobrena skupini proizvajalcev,
ne sme presegati 200.000 eurov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
12. Zahtevku je treba priložiti vse originalne račune, z originalnim potrdilom o plačilu, ki dokazujejo upravičene stroške.
13. Prejemnik sredstev mora imeti za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
14. Sredstva se ne dodeljujejo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije.
15. Prejemniki sredstev (firma ali ime in
priimek) in opis namena dodeljenih javnih
sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani Ministrstva
in Agencije.
V. Upravičeni stroški
Za proizvodnjo zaščitenih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (sheme Evropske
skupnosti) in proizvodov višje kakovosti
(nacionalna shema) se kot upravičeni stroški nadaljnjih kontrol (certificiranja) upoštevajo:
– stroški pristojbin certifikacijskega organa
– stroški zunanje kontrole,
– stroški analiz vzorcev (stroški vzorčenja ter stroški laboratorijskih analiz potrebnih glede na plan zunanje kontrole).
Upravičeni stroški so stroški nastali
v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009.
Davek na dodano vrednost ni opravičljiv
strošek.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merila – Skupine in podskupine

1

2

Maksimalno
št. točk
100

Strokovna ocena projekta

60

1.a. Vrsta sheme kakovosti

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev

20

1.b.i) Število zaposlenih v skupini proizvajalcev

10

1.b.ii) Število članov, ki so vključeni v skupino proizvajalcev

10

1.c. Lokacija projekta

20

Ekonomska ocena projekta

40

2a. Tržna proizvodnja

20

2bi.) Prihodek skupine oziroma članov, ki se sešteje na dan
31. 12. za predhodno leto – bilanca uspeha

10

2bii.) Število članov skupine proizvajalcev, ki je tržno
usmerjenih na dan 31. 12. za predhodno leto

10

2.b. Delež lastnih sredstev

20

Natančnejša merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. V primeru, da
posamezno merilo ne bo opisano oziroma
utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila z 0 točkami. Na podlagi ocenitve vloge
z merili za izbor, bo vloga dosegla določeno
število točk. Sredstva bodo dobile vloge, ki
bodo dosegle najmanj 55. točk.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Delež dodeljenih sredstev za dejavnost
certificiranja, znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov.
Zgornja višina upravičenih stroškov za
skupino proizvajalcev po tem razpisu je
5.000 EUR.
Sredstva se izplačajo prejemniku sredstev za že izvedene aktivnosti na podlagi
zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku
mora prejemnik sredstev priložiti originalne
račune in originalno dokazilo o njihovem
plačilu ter kopijo certifikata, kot dokazilo
o opravljeni kontroli ter poročilo o poteku
dela z navedbo certificiranih količin.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi zaprtega javnega razpisa.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za ta javni razpis za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila za izbor;
– Stroškovnik sodelovanja v shemah kakovosti hrane;
– Seznam kmetijskih proizvodov, ki so
upravičeni do podpore znotraj ukrepa
– Vsebina vloge:
– Prijavni obrazec za ukrep Kontrola
kmetijskih pridelkov ali živil;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh Ministrstva in Agencije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92,
vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30, ob petkih pa od 8. do
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si
ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi
odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je treba poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.189, 1001 Ljubljana, do vključno 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek,
torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9.
do 16. ure in petek od 9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar
označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov
vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil«
na hrbtni strani ovojnice pa točen naslov
vlagatelja.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si
podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.

Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo
na podlagi meril določenih z javnim razpisom.
Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva
na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih
vlog.
Sredstva se upravičencu oziroma prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik
Agencije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani Ministrstva.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in
odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu hraniti vsaj
še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo
se vlagajo od izdaje odločbe do 30. oktobra
tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do
sredstev z datumom vlaganja zahtevka po
30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
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Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun upravičenca se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno,
Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper
to odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 66/09

Ob-6290/09

Javni razpis
za sofinanciranje projektov bilateralne
mednarodne razvojne pomoči Slovenije
državam v razvoju na področju lokalne
samouprave in regionalnega razvoja
v letih 2009 in 2010
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(v nadaljnjem besedilu: SVLR), Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije
državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja je Zakon
o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05 – ZDIUPB4, 89/07, 126/07 – ZUP-E in 48/09), Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 24/05 – ZVRS-UPB1 in 109/08), Zakon
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 – ZDT-B, 110/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08,
26/09 – ZIPRS0809, 31/09 in 59/09), Odlok
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS,
št. 7/05 in 122/05), Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 93/05 in 127/06), Pravilnik o subjektih
spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur.
l. RS, št. 103/06 in 14/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08), Zakon o mednarodnem
razvojnem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 70/06)
(v nadaljnjem besedilu: Zakon) in Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta
2015 (Ur. l. RS, št. 73/08) (v nadaljnjem
besedilu: Resolucija).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2009 in 2010 v skladu
z Resolucijo in na podlagi Zakona.
Upravičeni so projekti v partnerskih državah, ki so bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna področja za slovensko
uradno razvojno pomoč, in sicer so to Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Moldova, Ukrajina in
najmanj razvite države afriške celine.
Prednost bodo imeli projekti usmerjeni
v države, s katerimi ima Slovenija že sklenjene in ratificirane dvostranske sporazume
o razvojnem sodelovanju.
Upravičeni so projekti tehnične pomoči
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, katerih osnovni namen je
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krepiti znanje in usposobljenost partnerskih
držav s ciljem zmanjševanja revščine v kontekstu trajnostnega razvoja. V ta okvir je mogoče uvrstiti razne oblike tehnične pomoči
administracijam partnerskih držav in nevladnim institucijam na lokalnem, regionalnem
in nacionalnem nivoju. Aktivnosti tehnične
pomoči lahko obsegajo prenos izkušenj na
področju:
– priprave regionalnih razvojnih programov,
– vzpostavljanja in usposabljanja regionalnih razvojnih agencij in drugih institucij za
spodbujanje regionalnega razvoja na nacionalni in regionalni ravni,
– izmenjave izkušenj na področju politične decentralizacije, fiskalne decentralizacije, javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju izvajanja javnih služb in sodelovanja
prebivalcev pri odločanju o lokalnih javnih
zadevah,
– usposobitve administracij za približevanje EU,
– črpanja sredstev iz EU programov pomoči,
– sodelovanja v programih čezmejnega
sodelovanja.
Upravičeni so projekti prenosa znanj in
izkušenj s spodbujanjem razvoja ter projekti
prenosa uspešnih regionalnih projektov in
pristopov, t. i. dobrih praks.
Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni
v vsebinsko/tematske prednostne naloge, za
katere pri partnerski državi obstaja povpraševanje in so izražene v nacionalnih strategijah
odpravljanja revščine oziroma v strategijah
razvoja. Izvedba projektnih aktivnosti mora
potekati v tesnem sodelovanju z ustreznimi
institucijami v partnerski državi in v koordinaciji z ostalimi relevantnimi donatorji.
Prijavitelj lahko prijavi en sam projekt
bilateralne mednarodne razvojne pomoči.
Prijavitelji morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na področjih, ki so vključena v prijavo in usmeritve
Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev
sredstev
Upravičenci in prijavitelji do sredstev sofinanciranja so:
– subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in imajo pooblastilo oziroma sklep
Sveta regije;
– območna razvojna partnerstva (ORP),
ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov
ustanovljena s pogodbo in potrjena s strani
Svetov regij;
Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za
izplačilo so subjekti. Plačila za naloge, ki jih
opravijo ORP, se izvedejo neposredno na
njihov račun.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Upravičeni stroški:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca za prijavo na razpis;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta;
– morajo biti v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti
glede stroškovne učinkovitosti;
– mora jih ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih v skladu
z ustrezno računovodsko prakso ter prijaviti
v skladu z zahtevami veljavne računovod-
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ske prakse ter v skladu s pravili davčne in
socialne zakonodaje;
– morajo biti opredeljivi in preverljivi;
– notranji računovodski in revizijski postopki prijavitelja morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov,
prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in
podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo;
– morajo nastati v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so
upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo
kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku in so nastali v obdobju od 1. 1. 2009 do
30. 9. 2010:
– stroški dela, potrebnega za izvedbo
projekta;
– potni stroški in dnevnice za osebje,
če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem
področju;
– produkcijski stroški (npr. nakup opreme, najem prostorov, tiskanje gradiv ipd);
– posredni stroški (največ 7%).
Upravičeni stroški so sofinancirani do
90%. Dokazujejo se z vmesnim poročilom (obrazec št. 5) in s končnim poročilom
(obrazec št. 6) o izvedbi projekta, z izdelki
in drugimi dokazili o izvedbi.
Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja mora biti nepridobitno. Kot nepridobitno se šteje izvajanje projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere je
nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova projekta ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega
sodelovanja.
Merila za izbor projektov so:
– Razvojni pomen projekta: vsebinska kakovost projekta, usklajenost vsebine in ciljev
projekta s predmetom razpisa, usklajenost
vsebine in ciljev projekta s potrebami države
oziroma lokalne skupnosti države prejemnice, trajnost rezultatov, podpisan dvostranski
sporazum o razvojnem sodelovanju med RS
in državo prejemnico (50 točk).
– Stroškovnik projekta: racionalnost porabe finančnih sredstev in sofinanciranje prijavitelja (25 točk).
– Načrt samo-ovrednotenja rezultatov
projekta (5 točk).
– Reference organizacije in vodje projekta pri podobnih projektih, izobrazbena
struktura zaposlenih, ki delajo na projektu
(10 točk).
– Sodelovanje nevladnih organizacij, občin in reprezentativnih združenj občin v projektu (10 točk).
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo
na podlagi ovrednotenja meril iz 5. točke
razpisa dobili vsaj 70% možnih točk. V primeru, da je projektov, ki izpolnjujejo ta pogoj,
več, si SVLR pridržuje možnost, da sofinancira projekte z največ doseženimi točkami
oziroma da sofinancira samo posamezne
aktivnosti projekta.
6. Obseg sofinanciranja
Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja: skupaj 300.000 EUR, od
tega 80.000 EUR v letu 2009 in 220.000
EUR v letu 2010. Sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki PP 1106.
V skladu s proračunskimi možnostmi lahko strokovna komisija za izvedbo postopka

tega javnega razpisa predvidena sredstva
v okviru skupne kvote (300.000 EUR) spremeni tako, da se zviša kvota za leto 2009 iz
predvidene kvote za leto 2010.
Indikativna razdelitev sredstev
Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini
največ 90% celotne vrednosti projekta. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta
lahko znaša do največ 40.000 evrov. SVLR
si pridržuje pravico, da sofinancira samo
posamezne aktivnosti projekta.
7. Roki za porabo sredstev
Skrajni rok za posredovanje vmesnega
zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo za leto
2009 na osnovi prvega vmesnega poročila
(obrazec št. 5) je do vključno 27. 11. 2009.
Skrajni rok za posredovanje končnega zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo za
leto 2010 na podlagi drugega vmesnega in
končnega poročila (obrazca št. 5 in št. 6) je
do vključno 30. 9. 2010.
Ob končnih zahtevkih morata biti posredovana vmesno in končno poročilo v tiskani in elektronski obliki. Predloženi morajo
biti tudi izdelki in druga dokazila o izvedbi
projekta.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi
se sredstva kakorkoli odtujila, ima SVLR
pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že
prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse
vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno – soba
421, do 14. oktobra 2009, v zaprti ovojnici,
z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni
razpis za sofinanciranje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja« na sprednji
strani in z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 7 je
osnutek ovojnice, ki ga lahko le izpolnite in
prilepite na ovojnico, ali pa njegovo vsebino
točno izpišite.
Vloga poslana po pošti se šteje, da je
prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig
14. oktober 2009).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo poslane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in
bodo vrnjene prijavitelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja,
bo komisija najprej odprla vlogo in bo nato
vrnjena na naslov pošiljatelja (prijavitelja).
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku,
vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih
(EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži:
a) izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec
št. 1),
b) izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec
št. 2),
c) parafiran in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec št. 3),
d) pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski državi. V primeru, da so v projekt vključene tudi nevladne
organizacije in občine ter reprezentativna
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združenja občin, morajo biti vlogi priložene
podpisane izjave le-teh o sodelovanju,
e) pisno potrdilo sveta regije, da se lahko
razvojna institucija prijavi na razpis v primeru, da prijavitelj ni subjekt spodbujanja
razvoja na regionalni ravni.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odločbo
št. 4300-59/2009/1, z dne 5. 9. 2009. Javno
odpiranje vlog bo 19. 10. 2009, ob 9. uri,
v sejni sobi Rožnik SVLR/5. nadstropje.
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi
dvom o namenu oziroma kadar so navedbe
nejasne in dvoumne, se lahko prijavitelja
pozove k dodatnim obrazložitvam.
11. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo v osmih
dneh. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
12. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek
Sklep o dodelitvi sredstev izda ministrica
brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zoper sklep je
možna pritožba. Za pritožbeni postopek se
uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809 in 61/08).
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
SVLR bo z izbranimi izvajalci sklenila
ustrezne pogodbe. Izbrani izvajalci se morajo na poziv SVLR k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni od dneva prejema
sklepa o sofinanciranju, ki ga izda ministrica
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev
sredstev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije.
Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot
navodilo, je od objave razpisa na razpolago
na spletnih straneh Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si.
Za dodatne informacije je na razpolago
vsak dan med 10. in 12. uro, do roka za
oddajanje vlog v SVLR: Maja Humar, tel.
01/478-33-54, e-mail: maja.humar@gov.si.
Vsa vprašanja je treba nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj
z odgovori objavljala na spletni strani SVLR
v roku 2 dni od prejema vprašanja. Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je
objavljena na spletni strani SVLR:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1),
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2),
3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3),
4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4),
5. Obvezna oblika vmesnega poročila
(obrazec št. 5),
6. Obvezna oblika končnega poročila
(obrazec št. 6),
7. Pravilna oprema ovojnice za prijavo na
javni razpis (obrazec št. 7).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
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Št. 1678/09
Ob-6213/09
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 – popr. in 122/07 Odl. US:
U-I-11/07-45), Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 120/04),
določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije v letu
2009, št. 4060-59/2008 z dne 26. 1. 2009,
objavlja Socialna zbornica Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu
2009/2010
Letošnji razpis daje prednost podiplomskim študijskim programom (novi magistrski
program 2. stopnje in stari specialistični ali
magistrski program) zaradi potreb po poglobljenih znanjih na področju socialnega
varstva.
Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji
javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol.
Besedilo javnega razpisa
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov,
organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010. Izbrani
so lahko posamezniki, vključeni v strukturo
izobraževalnih programov iz 3. točke tega
razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v razpisu.
3. Struktura izobraževalnih programov:
za študijsko leto 2009/2010 razpisujemo naslednjo strukturo izobraževalnih programov,
v okviru katere so posamezniki lahko izbrani
za sofinanciranje individualnega izobraževanja, in sicer:
3.1. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se:
– šolnina podiplomskega magistrskega
študijskega programa 2. stopnje (novi, bolonjski program) in šolnina podiplomskega
specialističnega ali magistrskega študijskega programa (stari, predbolonjski program)
družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV),
– zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe, ki:
– so že sofinancirani iz sredstev zbornice,
– se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– se ne zaključijo s podiplomskim delom.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o tem k vlogi priložili
ustrezna dokazila v skladu s pogoji tega
razpisa.
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4. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice,
4.3. vpisani v izobraževalni program
v študijskem letu 2009/2010,
4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice,
4.5. pravočasno in posamično poslali
vlogo,
4.6. zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora
vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–5.3.),
vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.), dokazila (točka 5.7.) in izjave kandidata (točka
5.8.)
5.1. Podatki o kandidatu:
Ime in priimek
Stalni naslov
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov
(naslov, kamor želite prejemati pošto)
Datum rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Številka transakcijskega računa

IBAN SI 56

Naziv banke
Izobrazba
Poklic
Datum opravljanja strokovnega izpita na
področju socialnega varstva
Število let delovne dobe v socialnem varstvu
Članstvo v zbornici
(ustrezno obkrožite)
Stacionarna in mobilna telefonska številka
Elektronska pošta
Naziv in naslov organizacije zaposlitve
Delovno mesto
5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Ali izdaja javno veljavno listino
5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu:
Točen naslov programa
Vrsta podiplomskega izobraževanja
(novi magistrski program 2. stopnje)
(stari specialistični ali magistrski program)
Trajanje izobraževanja
Letnik/stopnja vpisa v študijskem letu 2009/10
Datum vpisa v študijskem letu 2009/10
Vpisna številka
Višina šolnine/zagovora
Višina šolnine/zagovora, za katero kandidat
pričakuje sofinanciranje zbornice
Višina pridobljenih sredstev iz drugih virov
(kandidat vpiše sredstva, ki jih je za
šolnino/zagovor pridobil oziroma jih bo iz drugih
virov – pomeni, da zneska v celoti ne bo plačal
sam)

a) individualno b) kolektivno

5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa.
5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se
izobražuje v lastnem interesu.
5.6. Individualna predstavitev (v skladu
z navodili, ki so priloga razpisa).
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi
zbornica),
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program (pridobi zbornica),
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o predstavitvi izobraževalnega programa
in šolnini letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2009/2010 (pridobi
kandidat),
– originalno potrdilo o vplačilu šolnine
za izbran izobraževalni program/zagovora
podiplomskega dela oziroma s strani banke
overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora (pridobi
kandidat).
5.8. Izjave:
– izjava kandidata o seznanjenosti in
sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata o obdelavi osebnih
podatkov (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke
(ni obvezna priloga k vlogi).
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan v času razpisa, od 8. do 15. ure, ali na
spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse podatke, dokazila, ki jih mora sam posredovati,
in obvezne izjave, navedene v 5. točki tega
razpisa. Kandidat s podpisom izjav iz 5.8.
točke razpisa potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1) in
Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
SZS z dne 7. 6. 2007.
Če kandidat podpiše izjavo, da ne želi,
da zbornica zanj pridobiva njegove osebne
podatke, mora vsa dokazila in podatke, zahtevane v tem razpisu, dostaviti sam, v razpisnih rokih, ne glede na razpisne navedbe,
da določena dokazila pridobi zbornica.
Dokazila morajo biti priložena v izvirniku
ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi
samo pri notarju (notarska overitev) ali pri
upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo
»kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe
tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le
zbornica.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi.
7. Merila za izbor: nepravočasno prispele
in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in primerne vloge imajo možnost izbora na podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika na področju socialnega varstva.
8. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2009/2010.
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Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2009/2010 so predvidena v višini
25.000 EUR.
V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma
bo ta razpis razveljavljen. Morebitna razveljavitev razpisa bo objavljena v Uradnem
listu RS.
9. Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega
izobraževanja v študijskem letu 2009/2010.
Podpisano pogodbo bodo kandidati morali vrniti v roku, o katerem jih bo zbornica
obvestila v spremnem dopisu k pogodbi,
ki pa ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat
ne bo pravočasno zbornici vrnil podpisane
pogodbe, bo zbornica štela, da je odstopil
od sklenitve pogodbe in da ne želi prejeti
sredstev razpisa. Morebitna preostala sredstva bo komisija s posebnim sklepom razdelila med izbrane kandidate. V tem primeru
bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim
pogodbam.
Sredstva bodo nakazana neposredno
oziroma izključno kandidatu na transakcijski
račun, ki ga bo navedel v svoji vlogi.
Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in/ali stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov
s strani kandidata.
Kandidati se s pogodbo obvežejo, da
bodo:
9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge
za socialnovarstveno dejavnost ter se po
potrebi posvetovali z zbornico;
9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto
2009/2010 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 20. oktobra
2010*;
*Kandidat najkasneje do 20. oktobra
2010 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno
zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2009/2010.
9.4. posredovali en izvod specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki si
jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva
(Pomembno je, da je iz naloge razvidno
novo pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim delom. Pisna naloga obsega najmanj
pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do 30. junija 2010) in
9.6. dovolili zbornici, da v soglasju
z njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke predstavi, preoblikuje in objavi na spletni
strani ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, se zavežejo, da bodo zbornici v 15
dneh po pozivu vrnili denar, ki ga je zbornica
namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek sodno izterjan.
10. Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 30. septembra
2009, do 24. ure, v zaprti kuverti, na naslov:
Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta

8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v študijskem
letu 2009/2010« v levem zgornjem kotu na
naslovni strani ter z imenom in naslovom
kandidata na hrbtni strani kuverte, ali jih
oddajo osebno v tajništvu zbornice, od 8.
do 15. ure, vsak delovni, dan do 30. septembra 2009.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu s prvim odstavkom 10. točke
tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje
vloga, ki bo zbornici osebno predložena do
datuma in ure, določene v tem razpisu, ali
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice 5. oktobra 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno! Vloge bo odpirala štiričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice
Slovenije.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni pisno najkasneje do
16. novembra 2009.
13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba
Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.soczborsl.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje mag. Urša
Borišek Grošelj, na tel. 01/581-93-14, ali
e-naslovu: ursa.borisek@soczbor-sl.si.
Priloga k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 5.6)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s
katero populacijo delate, katere metode dela
uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj (vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev, lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo),
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil
– s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno
sofinanciranje,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1–2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-6289/09
Delniška družba Luka Koper v skladu
s sklepom nadzornega sveta družbe z dne
11. 9. 2009 objavlja
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javni razpis
za izbiro kandidatov dveh članov
uprave delniške družbe,
in sicer:
– člana uprave (m/ž) za področje trženja,
prodaje in operativnega vodenja,
– člana uprave (m/ž) za področje ekonomike in financ.
Natančnejšo razdelitev področij dela si
uprava v skladu s Statutom uredi sama s poslovnikom. Eden od obeh članov uprave bo
opravljal tudi funkcijo namestnika predsednika uprave.
Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na
razpisani delovni mesti morajo poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih mestih na področju ekonomike
in financ,
– ali na področju prodaje in trženja ter
pristaniške ali sorodne prometno logistične
dejavnosti,
– strokovne, organizacijske in druge
sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje angleškega jezika.
K pisnim prijavam z življenjepisom (CV),
morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kopijo diplome,
– potrdila oziroma dokazila o delovnih
izkušnjah na področju ekonomike in financ,
– ali potrdila oziroma dokazila o delovnih
izkušnjah na področju prodaje in trženja ter
pristaniške ali sorodne prometno logistične
dejavnosti,
– potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
– pisno izjavo kandidata, da ni okoliščin,
ki bi po določbah 255. člena Zakona o gospodarskih družbah, nasprotovale njegovemu imenovanju.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za dobo 5 let, za čas trajanja
mandata.
Od kandidatov se pričakuje, da bodo
v življenjepisu (CV) navedli tiste okoliščine
in dejstva ter reference, zaradi katerih bi
lahko nadzorni svet družbe ocenil primernost in pričakovano uspešnost kandidata,
kakor tudi ustrezne strokovne in vodstvene
izkušnje, ki ga kvalificirajo za razpisano področje dela.
Nadzorni svet si pridružuje pravico, da
ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
Navodila za odpošiljanje prijav
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
morajo kandidati vložiti v posebno zaprto
ovojnico z listinami in dokazili iz tega razpisa, z obveznim pripisom: »Javni razpis za
upravo Luka Koper, d.d. – Ne odpiraj!«.
Zaprto ovojnico kakor zgoraj nato vložijo
v drugo ovojnico, ki jo naslovijo na: Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Taborska
13, 1290 Grosuplje, z obveznim pripisom
»Luka Koper«.
Pisne prijave je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko najkasneje do 30. 9.
2009.
Družba vrača priložena dokazila in listine
prijavljenih kandidatov na izrecno zahtevo
v sami prijavi.
Luka Koper, d.d.
nadzorni svet
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Št. 122-0004/2009-03102
Ob-6214/09
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Ur. l. RS, št. 39/99, … 23/07) objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov na področju socialnega
varstva v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov na
področju socialnega varstva imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane
Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih
stisk občanov Občine Ravne na Koroškem
– 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom
Občine Ravne na Koroškem v naslednjih
oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč
v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30
točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk,
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5
točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov
– 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programov na področju socialnega varstva
je 10.000 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
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znesku do konca meseca novembra 2009.
Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2009.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
predložene do vključno petka, 9. 10. 2009
v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik ali
poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in z oznako »Javni razpis – programi na
področju socialnega varstva – 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
12. 10. 2009 v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik ali na spletni strani www. ravne.si
od vključno petka 18. 9. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo od vključno petka 18. 9.
2009 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije dobite na Referatu
za družbene dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki III za
družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-242/2009-43/05
Ob-6244/09
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07), na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
33/07), sklepov župana, sprejetih na podlagi
posamičnih programov razpolaganja s premoženjem, z dne 24. 7. 2009, 13. 7. 2009 in
22. 7. 2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. nepremičnina – stanovanje št. 4, v 3.
etaži, s kletjo, Kidričeva cesta 1, 4000 Kranj,
v izmeri 37,17 m2, v objektu na naslovu Kidričeva cesta 1, v Kranju, za izklicno ceno
55.390,00 EUR (brez vključenega davka na
promet nepremičnin).
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
2. nepremičnina – stanovanja št. 7, v 4.
etaži, s pom. prostorom v 1. etaži, Begunjska ulica 12, 4000 Kranj, v izmeri 34,03 m2,

v objektu na naslovu Begunjska ulica 12,
v Kranju, za izklicno ceno 54.398,00 EUR
(brez vključenega davka na promet nepremičnin).
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
3. nepremičnina – stanovanje št. 15, v 3.
nadstropju, Kebetova ulica 1, 4000 Kranj,
v izmeri 34,73 m2, v objektu na naslovu
Kebetova ulica 1, v Kranju, za izklicno ceno
53.609,00 EUR (brez vključenega davka na
promet nepremičnin).
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, dne 8. 10. 2009, ob
10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do srede,
7. 10. 2009, do 12. ure, dostavile naslednje
dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede 1. 10. 2009, na Oddelku za finance Mestne občine Kranj tel.
23-73-179 ali 23-73-170),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
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dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku, ki ne sme biti daljši kot osem dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine ter druge
morebitne stroške na podlagi pogodbe in
stroške notarja, plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 10. 2009, do 12. ure,
na tel. 23-73-144 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve
23-73-158, in bodo objavljene na internetni
strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 1798/2009
Ob-6245/09
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in
77/08) in Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni
ravni v Mestni občini Koper do leta 2010
(Uradni list RS, št. 90/05) objavljamo

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvenega varstva
odraslih
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks
05/62-71-021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju
Mestne občine Koper, in sicer za program
zobozdravstvene dejavnosti za odrasle
v obsegu 1,00 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje 1. 1.
2010. Koncesija se podeljuje za obdobje
5 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji
– ima ustrezno strokovno izobrazbo
za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je
predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do
začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne
zbornice;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
b) Posebni pogoji javnega razpisa
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja;
– ponudba redno zaposlenim delavcem
pri dosedanjem koncesionarju za prevzem
v zaposlitev za nedoločen čas pod najmanj
enakimi pogoji, kot so bili zaposleni pri dosedanjem koncesionarju;
– začetek opravljanja koncesije 1. 1.
2010;
– opravljanje dejavnosti v prostorih obstoječega koncesionarja, ki se nahajajo
v pritličju, na naslovu Obrtniška ulica 30,
Koper.
Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne
koncesije pravna oseba, morata biti poleg
ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja
pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Dodatno strokovno izobraževanje –
do 70 točk.
2. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti – 30 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
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– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper;
– Dodatne informacije: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10,
Koper, elektronski naslov: helena.bencic@
koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: Ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 6. 10. 2009 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti naveden prijavitelj in vidna označba:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za
nadomestno zdravstveno koncesijo – zobozdravstvena dejavnost za odrasle, št.
014-32/2009«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
7. 10. 2009, ob 9. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba
v pritličju.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Št. 330-0001/2009-13
Ob-6252/09
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKmet-1) (Ur. l. RS, št. 45/08), Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013 (Ur. l. RS, št.
63/08) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka
o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 57/09) Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert v letu 2009 – Pokrivanje
operativnih stroškov transporta
z odročnih krajev
I. Predmet javnega razpisa in okvirna
višina razpisanih sredstev: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šentrupert v letu 2009, in sicer
za ukrep: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev v okvirni višini 4.350,00 €. Sredstva se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in
sicer pomoči »de minimis«.
II. Upravičenci: do sredstev so upravičeni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
III. Območje izvajanja ukrepa (odročna
območja): Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh
in Kamnje.
IV. Namen ukrepa: pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih Občine.
V. Upravičeni stroški: operativni stroški
tovornega prevoza/kilometer v odročnih
krajih.
VI. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti
ustrezen in kakovosten transport.
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VII. Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– najvišji delež pomoči znaša do 100%
upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta;
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 € bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
VIII. K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje
tovrstne dejavnosti;
– dokazila (računi oziroma druga dokazila stroškov) o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj, in sicer za obdobje od 1. 1. 2009
do oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2009.
Stroški tovornega transporta v obdobju od
1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 bodo upravičeni
v razpisu za naslednje leto (2010), kolikor
bodo za ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu občine;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno
(navesti v prijavnem obrazcu).
IX. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Šentrupert v letu 2009
– pokrivanje operativnih stroškov transporta
z odročnih krajev«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri ukrepu in v prijavnem obrazcu in
s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev,
določenih v tem razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani:
www.sentrupert.si.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega
razpisa.
X. Obravnavanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na
podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve sredstev. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog iz
naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu Občine
za leto 2009.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi
višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime,
naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
Občina od izplačevalca oziroma njeno višino
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila se morajo
glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik
sredstev vključen v sistem DDV, mora biti
prejemnik davčni zavezanec.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009.
XI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost
porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine, najmanj enkrat letno.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem
razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
XII. Rok za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je do vključno 30. oktobra 2009.
Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če
je najkasneje do 30. 10. 2009, do 12. ure,
oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 30. 10. 2009 oddana na
pošti (datum poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja
na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako
ukrepa na sprednji strani kuverte:
– »za javni razpis – Pokrivanje operativnih stroškov transporta«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert.
XIII. Informacije o razpisu: informacije
o razpisu so objavljene na spletnih stra-

neh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si
ali so dosegljive v času uradnih ur po tel.
07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št.
07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Ob-6291/09
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 2.
in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/04 in 113/08), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 127/03,
125/04, 60/05, 120/05, 140/06, 120/07,
90/08 in 121/08), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
67/06), Odloka o organiziranju pomoči na
domu in merilih za plačilo storitev (Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 15/04), Odloka
o postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za opravljanje službe pomoč družini na domu, v nadaljevanju: odlok (Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 15/04 in 3/05),
objavlja Občina Vodice
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine
Vodice
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, tel.
01/833-26-10.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Vodice.
III. Krajevno območje izvajanja storitev:
Območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Vodice.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar
in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Obseg razpisane koncesije: neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur
tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08
in 121/08, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
VI. Čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za določen čas 10 let z možnostjo
podaljšanja. Koncesija se pod pogoji in na
način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah
na področju socialnega varstva, na predlog
koncesionarja lahko podaljša, vendar največ
za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
VII. Uporabniki storitve: upravičenci/-ke
do socialne oskrbe na domu so osebe, ki
jim preostale psihofizične sposobnosti omo-
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gočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo
v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj
za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci/-ke:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida/-ke, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
VIII. Viri financiranja storitve: storitev se
v skladu 100. členom Zakona o socialnem
varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi
v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju: Uredba o oprostitvah) in Odloka o organiziranju
pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
v Občini Vodice financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna.
IX. Način izvajanja storitve in določitev
cene:
Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 5/09) in 9. členom odloka, določi
koncedent.
X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih pri koncesionarju se
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka
o pogojih, merilih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje
javne službe pomoč družini na domu, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani

izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje
izvajanja koncesijske dejavnosti.
XII. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki in ponudnice predložiti kot
dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki/ce, ki se prijavljajo na javni
razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave,
potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev
in popolnosti ponudbe:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane
koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora
s priloženo najemno pogodbo ali leasing
pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen
čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali
za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo
podaljšanja,
– projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za opravljanje socialno varstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialno varstvenih storitev s projektom za
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo
predvidene opreme),
– izračun cene za socialno varstveno
storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
oziroma izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno
določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje
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alineje uskladil največ v višini stopnje rasti
elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje
iz te razpisne dokumentacije in da izrecno
dovoljuje Občini Vodice, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri
pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih
in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični.
Finančno in poslovno sposobnost
ponudnik/-ca izkazuje zako, da prijavi priloži:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
– bonitetno informacijo AJPES-a in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega
prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih
stvarnih pravicah na teh objektih oziroma
prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge
stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.«
Če ponudnik/-ca posluje krajši čas od
treh let, mora priložiti dokazila oziroma izjave iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik/-ca v letu pred prijavo
na razpis posloval z izgubo ali, da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu
bilance stanja, mora pred potekom roka za
prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru
sredstev za pokritje izgube).
Vse izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter prva stran ponudbe
('Podatki o ponudniku') morajo biti urejena
po zgoraj navedenem vrstnem redu ter lastnoročno s strani ponudnika oštevilčena in
parafirana v desnem spodnjem kotu.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika/ce:
Koncedent bo pri izbiri koncesionarja
uporabila naslednja merila in kriterije:
1. Cena storitve pomoči na domu na
efektivno uro – največ 45 točk.
2. Organizacija izvajanja javne službe –
največ 10 točk.
3. Izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke.
4. Program dela za 5 let – največ 3 točke.
5. Reference o dosedanjem delu s populacijo – največ 12 točk.
6. Ocena tehničnih sredstev in opreme –
največ 3 točke.
7. Oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katerega bo
podeljena koncesija – največ 10 točk.
8. Vpetost ponudnika v socialno okolje –
največ 14 točk.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela
ter stroške blaga in storitev ločeno.
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Izbran bo tisti ponudnik/-ca, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje
število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
XIV. Rok in način prijave na javni razpis: ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice s pripisom:»Prijava na Javni razpis za
podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Vodice – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naziv in točen naslov ponudnika.
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če
je bila oddana izključno po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 19. 10. 2009,
do 24. ure.
Ponudnik/-ca lahko ponudbo dopolnjuje
oziroma spreminja do preteka razpisnega
roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve
ponudbe morajo biti predložene v roku in na
način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
bo s sklepom zavrgel:
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– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za krajevno območje, določeno
v tem javnem razpisu.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani občine (www.vodice.si) in
– v glavni pisarni Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice:
– v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 17. ure in
– v četrtek in petek od 8. do 13. ure.
Pristojni za dajanje dodatnih informacij je
Ljiljana Djerkovič, tel. 01/833-26-18.
XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru
Odpiranje ponudb bo v sredo 21. 10.
2009, ob 15. uri v sejni sobi Občine Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak
ponudnik na javnem razpisu, predstavnik
prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže
s pisnim pooblastilom.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan,
za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je
pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba

podana za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja določene vrste storitve
in ali je popolna glede na besedilo javnega
razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu
določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi,
ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna,
pridobi mnenje Socialne zbornice.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za
odgovor organa, opravi pregled in presojo
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in
ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve
koncesije.
XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo
prispelih ponudb podelila občinska uprava
z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko
pogodbo z županom Občine Vodice.
Občina Vodice
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Javne dražbe
Ob-6243/09
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04, 99/04 in 70/05) in sklepa nadzornega sveta JSS MOK z dne 23. 6. 2009,
objavlja
javno dražbo,
ki bo v torek, 6. 10. 2009, ob 9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper.
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Stanovanje na naslovu Župančičeva
ulica 39, Koper, stoječe na parc. št. 1113,
vložek št. 1499/6, k.o. Koper, v načrtu etažne
delitve označeno s št. 6.E., s koristno površino 37,87 m2, za kupnino 66.327,00 EUR.
2. Stanovanje na naslovu Mladinska ulica 1, Koper, v izmeri 52,30 m2, stoječe na
parceli št. 96/1, vložek št. 1384/4, k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označeno s št.
3.E., za kupnino 44.842,00 EUR.
3. Stanovanje na naslovu Vlačičeva ulica
11, Koper, v izmeri 56,33 m2, z oznako dela
stavbe 2605-573-1, stoječa na parceli 1014,
k.o. Koper, za kupnino 45.455,00 EUR.
4. Stanovanje na naslovu Hrvatini 163,
v izmeri 30,40 m2, stoječe na parceli št.
655/11, vložek 1483/4, k.o. Hribi, v načrtu
etažne delitve označeno s št. 4.E., za kupnino 36.010,00 EUR.
Za stanovanja pod zaporedno številko
2, 3 in 4 imajo skladno z določili 124. člena
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 8/02, 18/07 ter Skl. US: U-1-70/04-18) za
izlicitirano ceno predkupno pravico etažni
lastniki. Kolikor predkupno pravico uveljavlja
več etažnih lastnikov, se kupoprodajna pogodba sklene z etažnim lastnikom, ki ponudi
višjo ceno.
Ogled nepremičnin bo možen dne 1. 10.
2009 po predhodni najavi.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, z obveznim sklicem na
številko 00 20100000, ter dokazilo o vplačilu
predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih
nobenih obveznosti.
4. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK.

5. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
6. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
7. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
8. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
9. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra in ID št. za DDV.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
11. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421 ali na
spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 3522-0002/2009-3
Ob-6247/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07), sklepa
Občinskega sveta Občine Apače št. 253,
z dne 2. 9. 2009, objavlja Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina
Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena:
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
namenjena za individualno stanovanjsko
gradnjo, in sicer:
A. – parc. št. 80/2, travnik, v izmeri
1750 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica.
Izklicna cena: 12.600,00 EUR brez
DDV.
B. – parc. št. 86/1, travnik, v izmeri
1709 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica.
Izklicna cena: 12.304,80 EUR brez
DDV.
C. – parc. št. 513/6, zelenica, v izmeri
754 m2, pripisane vl. št. 528, k.o. Žepovci.
Izklicna cena: 7.389,20 EUR brez DDV.
D. – parc. št. 846/17, pašnik, v izmeri
260 m2, pripisane vl. št. 344, k.o. Apače,
parc. št. 53/2, sadovnjak, v izmeri 554 m2,
pripisane vl. št. 16, k.o. Apače in parc. št.
53/3, stavbišče, v izmeri 1092 m2, pripisane
vl. št. 52, k.o. Apače. Na parc. št. 53/3 stoji
objekt (stara šola), ki je zaščiten kot nepremičninska kulturna dediščina.
Izklicna cena: 67.737,70 EUR brez davka na promet nepremičnin.

Najnižji znesek višanja je 300,00 EUR.
Zemljišča so na prodaj po načelu videno
kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Kupnina ne zajema stroškov komunalne opreme,
stroškov priključkov objektov na javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno
komunalno infrastrukturo do svojega zemljišča oziroma geodetsko odmero.
3. Način in rok plačila kupnine:
Kupec poravna kupnino na transakcijski
račun Občine Apače št. 01395-0100019544,
v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo
celotne kupnine v prej navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne
vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo
podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži
njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v torek, dne
6. oktobra 2009, v sejni sobi Občine Apače,
Apače 42B, 9253 Apače, in sicer:
pod A – ob 12. uri;
pod B – ob 12.30;
pod C – ob 13. uri;
pod D – ob 13.30.
Javna dražba bo za vse parcele potekala v prostorih Občine Apače, Apače 42B,
Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni, nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Apače št.
01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stavbno zemljišče pod točko
___«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo
najkasneje do dne 5. 10. 2009 do 13. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane dav-
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ke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Ustavitev postopka: Občina Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli
brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih
ur, pri Meliti Planteu, tel. 02/569-85-54.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07). Javna dražba, dražbena
pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe
so objavljeni na spletni strani Občine Apače
www.obcina-apace.si.
Občina Apače
Ob-6287/09
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, 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
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska 1,
2367 Vuzenica (v imenu vseh solastnikov).
2. Opis predmeta prodaje: predmet
prodaje je trisobno stanovanje, v izmeri
77,93 m2, v prvem nadstropju tri stanovanjske hiše, na naslovu Elektrarniško naselje
15, Vuzenica. Stanovanje ni zasedeno z najemnikom in je v solastništvu Občine Vuzenica, Občine Muta, Občine Radlje ob Dravi
in Občine Ribnica na Pohorju. Za stanovanje ni vzpostavljena etažna lastnina.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
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4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
izklicna cena za stanovanje je 36.681,56 €.
Najnižji znesek višanja je 100 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe, in sicer na
podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 14. 10. 2009, ob 16. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi ter
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev. Dražitelji – fizične
osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti na
vpogled dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ oziroma priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti potrdilo o vplačani varščini (10%
izklicne cene – 3.668,16 €), celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno
oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma
matično številko in telefonsko številko. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
10. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe vplačati
varščino v višini 3.668,16 EUR na TRR Občine Vuzenica št.: 01341-0100011132, z navedbo »kavcija za javno dražbo«. Varščina
bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem postopku javne dražbe.
11. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe:
– Etažni lastniki v večstanovanjski hiši
Elektrarniško naselje 15, Vuzenica, imajo
v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02,
18/07) pri odkupu stanovanja predkupno
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508.
člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo
– UPB-1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini
izdražene cene.
– Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru, tel. 02/87-91-220, e.naslov:
obcina.vuzenica@siol.net.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo
javne dražbe dobite na tel. 02/87-91-222.
12. Ustavitev postopka: Občina Vuzenica
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-

vornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi za to navedla
razloge.
13. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane;
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, ob upoštevanju, da imajo etažni lastniki v stanovanjski stavbi Elektrarniško naselje 15, predkupno pravico;
– dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ceno;
– nepremičnina je zemljiškoknjižno in
etažno neurejena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi, oziroma končanem postopku predkupne ponudbe etažnim lastnikom, skleniti z Občino Vuzenica kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupo
prodajne pogodbe v predpisanem roku, je
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa obdrži Občina Vuzenica;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) plača
kupec.
Občina Vuzenica
Ob-6257/09
Družba Elektro-prodaja d.o.o., Preradovičeva ulica 10, Ljubjana, kot zastavni upnik
po dveh pogodbah o zavarovanju terjatve
z ustanovitvijo posestne zastavne pravice
na premičninah – končnih izdelkih, sklenjene z zastaviteljem Rogaška les lesna industrija d.o.o., dne 29. 12. 2008 in dne 17. 2.
2009, na podlagi drugega odstavka 167.
člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18),
objavlja
prodajo premičnin z javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: TI & MI d.o.o., Zagradišče 12a,
Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: večja količina novih izdelkov vrtnega pohištva – mize,
stoli, senčniki iz redne prodajne ponudbe
družbe Rogaška les d.o.o.
3. Prva dražba, na kateri se bodo premičnine prodajale po zastavljeni vrednosti
bo potekala, dne 28. 9. 2009, v prostorih
podjetja TI & MI d.o.o. na naslovu: Cesta
Leona Dobrotinška 9, 3230 Šentjur.
4. Premičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno in brez garancije organizatorja dražbe.
5. Seznam draženih premičnin, datum
morebitne druge dražbe, pogoji prodaje in
pravila dražbe, bodo objavljena na spletnih
straneh organizatorja www.ti-mi.si.
TI & MI d.o.o.
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Razpisi delovnih mest

Št. 44/2009
Ob-6220/09
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljub
ljana, na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), (Ur. l. RS, št. 16/07, uradno
prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 36/08),
razpisuje delovno mesto
direktorja/ice Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.
Kandidati/ke morajo za imenovanje na
funkcijo direktorja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5),
(Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 36/08), in sicer:
– imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki
v skladu z Zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– imajo opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bodo pridobili najkasneje eno leto
po začetku mandata,
– imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
– niso bili/e pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– niso bili/e pravnomočno obsojeni/e
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/ke morajo imeti vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. januar
2010 oziroma v skladu s sklepom Sveta
vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljub
ljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz
kazenske evidence o nekaznovanju, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega
dela in programom oziroma vizijo razvoja
in dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti kuverti z oznako »za razpis direktorja/ice« na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000
Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za
direktorja/ico.
Prijave, iz katerih izhaja, da kandidat/ka
ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa
obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana

Št. 58/2009
Ob-6221/09
Na podlagi 14. in 31. člena Statuta Varstveno delovnega centra Tolmin in Zakona
o socialnem varstvu, Uradni list RS, št.
3/07, ter sklepa Sveta zavoda z dne 24. 8.
2009, Svet zavoda Varstveno delovnega
centra Tolmin objavlja razpis za
direktorja/direktorico Varstveno de
lovnega centra Tolmin.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni
list RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati
s pisnimi listami.
2. Predložiti mora program dela VDC
Tolmin.
3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet
zavoda prepozno prispelih in nepopolnih
ponudb ne bo obravnaval.
4. Mandat direktorja traja 5 let.
5. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki, po pošti, na
naslov: Svet Varstveno delovnega centra
Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin,
s pripisom: »Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni
o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem
izbirnem postopku.
Svet zavoda
Varstveno delovnega centra Tolmin
Št. 2009-187
Ob-6224/09
Svet JZ PGE Krško, Tovarniška ulica
19, Krško, na podlagi Odloka o organiziranju poklicne gasilske enote Krško (Uradni
list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00 in
41/09), 19. in 25. člena Statuta JZ PGE
Krško, Pravilnikom o organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest v JZ PGE Krško
ter petega odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), objavlja
razpis za delovno mesto
poveljnika – direktorja javnega zavoda PGE Krško.
Kandidati za poveljnika-direktorja, ki poleg poslovodnega vodi tudi strokovno delo
zavoda morajo poleg pogojev določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolsko izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo po 1. bolonjski stopnji
(VI/2) in sedem let delovnih izkušenj oziroma mora imeti univerzitetno izobrazbo
ali specializacijo ali magisterij stroke po
2. bolonjski stopnji (VII) in pet let delovnih
izkušenj,
– poznavanje področja dejavnosti zavoda in izkušnje na področju vodenja.
Mandat poveljnika-direktorja traja 4
leta.
Predstojnik poklicne gasilske enote
mora najkasneje v enem letu po nastopu
dela opraviti tudi predpisan strokovni izpit.

Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi program dela in razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo
najkasneje do 2. 10. 2009 na naslov: Svet
JZ Poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško, s pripisom »Ne
odpiraj, razpis«.
Upoštevale se bodo samo popolne vloge, posredovane s priporočeno pošto, prispele v predpisanem roku.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju
obveščeni v 8 dneh po končanem postopku
imenovanja.
Svet JZ PGE Krško
Št. 356/2009
Ob-6285/09
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli, uradno prečiščeno besedilo (Ur. l.
RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne
šole (Ur. l. RS, št. 57/07), naslednje prosto
delovno mesto:
pomočnik vzgojitelja predšolskih
otrok – m/ž
za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Začetek dela 8. september 2009.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s potrdilom iz kazenske evidence,
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 33/09
Ob-6305/09
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje (41. člen Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prvi odstavek 6. člena Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju, 6. člen
in šesti odstavek 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije) ter sklepa sveta zavoda, razpisuje delovno mesto
ravnatelja Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višje strokovne
šole.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01).
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Za ravnatelja Višje strokovne šole je
lahko imenovan, kdor ima naziv predavatelj
višje šole in ima najmanj pet let izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predviden začetek dela bo skladno
s sklepom o imenovanju oziroma skladno
z mnenjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom in vizijo razvoja in dela šole za
mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Šola za
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje –
svet zavoda, Ljubljanska cesta 97, 3000
Celje, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja višje strokovne šole«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Šole za hortikulturo
in vizualne umetnosti Celje
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Druge objave
Št. 477-0001/2008

Ob-6288/09

Popravek
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnine »Kompleks Rimski vrelec«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/09
z dne 14. 8. 2009, stran 2151, ki bi se moralo pravilno glasiti:
V 6. točki se v prvem stavku doda: zavezujoča ponudba mora vsebovati oziroma
ponudnik izpolnjuje in sprejema naslednje
pogoje:
V točki 7. se spremeni podtočka b., ki
se odslej glasi: kupec se zaveže, da bo za
zavarovanje dogovorjene vsebine pogodbenih obveznosti – to so predvidena vlaganja
in zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki
jih je ponudil v ponudbi, izročil nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv, ki je izdana
s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice
v višini 800.000 EUR za obdobje 5 let ali pa
zagotovil drugo primerljivo obliko zavarovanja te obveznosti za njega oziroma njegovega pravnega naslednika.
V točki 8. se spremeni podtočka c., ki se
odslej glasi:
c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega
bo ocenjevano:
– število dnevnih obiskovalcev po investiciji,
– število novoustvarjenih delovnih mest,
– dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe,
– skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje.
V točki 8. se doda podtočka d, ki se
glasi:
d) število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ
15 točk.
Spremeni se 10. točka, ki se odslej glasi:
ponudba mora biti veljavna do 4. februarja 2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
Spremeni se 11. točka, ki se odslej glasi:
v primeru prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk), se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo dodatna
pogajanja.
Spremenita se druga in četrta alineja 13.
točke, ki se odslej glasita:
– po formalnem pregledu ponudb bodo
ocenjevane in obravnavane ter upoštevane
samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
Spremeni se 14. točka, ki se odslej glasi: informacije o predmetu prodaje in ostalo
dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …)
za namen oblikovanja ponudbe za nakup
lahko interesenti pridobijo na spletni strani
www.ravne.si ali www.rimskivrelec.si oziroma osebno 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 v tajništvu župana, na tel. 02/82-16-015
(Katja Burja). Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
obcina@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 4501-4/2009-407
Ob-6216/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
33. Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07),
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna
komisija.
2. Opis predmeta prodaje
Prodaja premičnin, in sicer 46 vozil.
Izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet prodaje znaša skupaj
12.650,00 EUR. To je ocenjena poštena
tržna vrednost vseh sredstev pri prodaji
v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi.
Ogled premičnin, ki so predmet prodaje,
bo mogoč 1. in 2. 10. 2009 od 9. do 13. ure,
na lokaciji: Ministrstvo za obrambo (Skladišče Poganci) po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo: Kazimir Rozmus, tel.
01/471-24-19 oziroma 041/265-588.
Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz razpisne dokumentacije
javnega zbiranja ponudb.
3. Vrsta javnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Pogoji za pravila javnega zbiranje ponudb
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel.
471-23-24, elektronska pošta: helena.lenarcic@mors.si, faks 01/471-25-40. Čas,
v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času objave vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 40,00 EUR z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS/ODP/4-2009) na transakcijski račun: 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno,
po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,

davčno številko, št. javnega naročila, sklic
na številko ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov iz
drugega odstavka 4. točke, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s številko faksa, št.
javnega razpisa, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
Pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom »Ponudba – Ne odpiraj – javni
razpis MORS/ODP/4-2009 – odkup premičnin«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime
in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo
ponudbe odposlane najkasneje do 6. 10.
2009 do 12. ure.
5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup vseh
enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje
in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom prodajno pogodbo.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana
kavcija pa zadržana. Kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 20 dni od sklenitve prodajne
pogodbe.
Navedba finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 1.265,00 EUR.
Način plačila: virmansko; številka transakcijskega računa: 01100-6370191114 (Ministrstvo za obrambo) veza: MORS/ODP/4-2009
– odkup premičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku
javne ponudbe.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb. Davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne
druge dajatve pogodbe plača kupec.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika:
merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
ponujena najvišja cena odkupa vseh enot
skupaj do datuma in ure, ki je določen za
zbiranje ponudb. Ponudniki lahko umaknejo
ponudbe do datuma in ure, ki je določen za
odpiranje ponudb.
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7. Način in rok kupnine: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od odpiranja
ponudb. Rok plačila kupnine je 30 dni od
obojestranskega podpisa pogodbe.
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje premičnega premoženja
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
9. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost
ponudbe
Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 10.
2009 do 12. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
10. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19
oziroma 041/265-588.
Ministrstvo za obrambo
Št. 47805-101/2006-31
Ob-6258/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 20. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1474/31, neplodno v izmeri
593,00 m2, k.o. Spodnje Hoče, po metodi
javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
1474/31, neplodno v izmeri 593,00 m2, vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Mariboru, v zk. vl. št. 1480, k.o. Spodnje
Hoče, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 1474/31, k.o. Spodnje Hoče.
Ocenjena vrednost: Ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 1474/31, k.o. Spodnje
Hoče, je 27.752,40 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
27.752,40 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6300109972
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
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Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Hoče - Slivnica opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Jasmina Pavlin,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Jasmino Pavlin.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
13. 10. 2009 do 10. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole - Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 13. 10. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-101/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10. 2009, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste
lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi
že začeti postopek, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je
dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni
od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 01443-1/2009/9
Ob-6283/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 18., 19.
in 20. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB2 in 14/09 Odl. US:
U-I-36/06-18), 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, 109/08 in 49/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013, ki jo je
sprejel minister za delo, družino in socialne
zadeve dne 22. 7. 2009, objavlja Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
javni natečaj
za podelitev koncesij za izvajanje
storitev zaposlitvene rehabilitacije
za obdobje od 2010 do 2013
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB2 in 14/09 Odl. US: U-I-36/06-18,
v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).
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1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega natečaja: predmet
javnega natečaja je podelitev koncesij za
izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
za obdobje od 2010 do vključno 2013.
3. Predmet koncesije: predmet koncesije
je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu opredeljuje ZZRZI. Kolikor bo ZZRZI v obdobju podeljenih koncesij
v delu, ki se nanaša na storitve zaposlitvene rehabilitacije spremenjen oziroma dopolnjen, bodo morali izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (koncesionarji) izvajali tudi druge
storitve zaposlitvene rehabilitacije v skladu
s sprejetimi spremembami.
4. Uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije: uporabniki storitev zaposlitvene
rehabilitacije so osebe, ki so v postopku
pridobitve statusa invalida in invalidi, ki jim
je priznana pravica do zaposlitvene oziroma
poklicne rehabilitacije.
5. Območje, za katerega se razpisuje
koncesija: koncesija se razpisujejo za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionarji bodo izbrani tako, da bo pokrito območje vseh Območnih služb Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v obsegu, ki ga
predvideva Mreža izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013.
6. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesije bodo podeljene za obdobje od 1. 3.
2010 do 31. 12. 2013 z možnostjo podaljšanja in s pričetkom izvajanja v skladu s pogodbenimi določili.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo lahko pridobijo pravne ali fizične osebe, ki so:
1. registrirane v Republiki Sloveniji za
opravljanje dejavnosti v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) pod dejavnostjo
SKD 78 Zaposlovalne dejavnosti ali SKD
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje ali SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
2. niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije in tudi, da
niso prenehali poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,
3. opredelijo obseg strokovnih timov za
ciljno skupino invalidov, za katero se prijavljajo,
4. bodo zagotovili kadrovske pogoje
v skladu z 9. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za
ciljno skupino invalidov, za katero se prijavljajo,
5. imajo reference za delo s ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo,
6. bodo zagotovili prostorske, tehnične,
tehnološke in organizacijske pogoje za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije,
ki so ločeni od drugih programov in so prilagojeni uporabnikom storitev v smislu dostopnosti in povezanosti z javnimi prometnimi
sredstvi.
Javni zavodi, ki nameravajo izvajati storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet
tega javnega natečaja, morajo biti za to registrirani in izpolnjevati vse pogoje javnega
natečaja ter v razpisanem roku oddati dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in
sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije.
8. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvaja-

nje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so
predmet koncesije
Ponudnik mora k prilogi razpisne dokumentacije priložiti:
1. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev strokovnega tima, ki morajo
vsebovati vse sestavine po 29. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:
U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07 in 45/08 –
ZArbit) in so podpisane s strani bodočega
delodajalca in delavca (strokovnega delavca strokovnega tima), lahko tudi fotokopije
podjemnih pogodb (npr. za strokovnega delavca zdravnika medicine dela, prometa in
športa), ki morajo vsebovati sestavine za
podjemno pogodbo, ki jo predpisuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07
– UPB1),
2. fotokopije dokazil o strokovni izobrazbi
strokovnih delavcev strokovnega tima, ki ga
prijavljajo,
3. fotokopije dokazil o strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev strokovnega
tima s področja rehabilitacije, zaposlovanja
ali invalidskega varstva, pridobljenih s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem,
4. fotokopije dokazil o referencah strokovnih delavcev strokovnega tima za delo
s ciljno skupino invalidov, za katero ga prijavljajo,
5. dokazila o razpolaganju z ustreznimi
prostori za izvajanje storitev zaposlitvene
rehabilitacije (načrti prostorov – tlorisi, ki so
označeni na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, fotokopije pogodb
o lastništvu, solastništvu oziroma najemu
prostorov, priložene fotografije prostorov,
v katerih se bodo storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajale in iz katerih je razvidno,
da so prostori dostopni invalidom,
6. obrazce evalvacijskih ocen,
7. mrežo delodajalcev,
8. pomembnejše reference ponudnika na
področju rehabilitacije,
9. dokazila o referencah ponudnika za
ciljno skupino invalidov, za katero se prijavlja,
10. projekcijo finančnega poslovanja za
leti 2010 in 2011,
11. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o koncesiji, ki je del razpisne dokumentacije.
9. Rok in način prijave na javni natečaj
Rok za oddajo ponudb je 20. 10. 2009.
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
natečaj predložiti osebno ali priporočeno po
pošti. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 19. 10.
2009 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 20. 10. 2009
do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na
sprednji strani ovojnice »Ponudba – ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij za
izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
za obdobje od 2010 do 2013«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.
Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno ponudbo, ki jo lahko v času
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razpisnega roka dopolnjuje ali spreminja.
V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta
označena enako kot ponudba: »Dopolnitev
ponudbe – Ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010
do 2013«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.
Ponudbo lahko odda pravna ali fizična
oseba le samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega
ocenjevanja.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
10. Merila za izbiro med ponudbami
Popolne ponudbe bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merila za izbiro med ponudbami:
1. Kadrovski pogoji s strokovno
usposobljenostjo strokovnih
delavcev strokovnega tima za
ciljno skupino invalidov, ki jo
prijavljajo
2. Prostorski, tehnični, tehnološki
in organizacijski pogoji za ciljno
skupino invalidov, ki jo prijavljajo
3. Opis storitve ter metode
in tehnike izvajanja storitev
zaposlitvene rehabilitacije in
izvajanje evalvacijskih ocen
4. Sodelovanje z delodajalci,
izoblikovana mreža delodajalcev
in izvajanje evalvacije
sodelovanja z delodajalci,
poznavanje lokalnega okolja
5. Dosedanje izkušnje
z izvajanjem rehabilitacije in
reference za delo s ciljno skupino
invalidov, ki jo prijavljajo
6. Finančna vzdržnost
Skupaj maksimalno število točk
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Posamezno merilo bo vrednoteno
z ustreznim številom točk, ki so podrobneje
opredeljene v razpisni dokumentaciji! Vsak
prijavljeni strokovni tim ponudnika se bo posebej točkoval.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni prijavljeni strokovni timi ponudnikov, ki za prijavljen strokovni tim od možnih 62 točk ne
bodo dosegli vsaj 47 točk. Ponudniki, ki za
prijavljen strokovni tim pod merilom 1.4. razpisne dokumentacije ne bodo dosegli točk,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Ponudnikom, ki bodo za prijavljeni strokovni tim dosegli zadostno število točk,
vendar bo lokacija izvajanja za Območno
službo ZRSZ že pokrita z javnimi zavodi za
ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo, se
ne bo podelila koncesija.
Ponudnikom, ki bodo za prijavljen strokovni tim dosegli zadostno število točk,
vendar bo lokacija izvajanja za Območno
službo ZRSZ delno krita z javnimi zavodi
za ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo, se bo podelila koncesija le v omejenem
obsegu. V primeru, da bosta dva ali več
ponudnikov dosegla zadostno število točk
v posamezni Območni službi ZRSZ za ciljno
skupino invalidov, ki bo v skupnem obsegu
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presegala potrebe, ki so določene v mreži
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013, bo imel prednost
ponudnik, ki bo dosegel večje število točk
oziroma se bo podelila koncesija obema
ponudnikoma, če bo to možno glede na
sprejeto mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v obdobju od 2010 do 2013, vendar v manjšem obsegu strokovnega tima,
kot ga bosta prijavila.
Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala določbo v mreži 2009, da mora biti vsaka Območna služba ZRSZ pokrita z delom
(tretjino) strokovnega tima z izvajalcem, ki je
usposobljen za ciljno skupino oseb s težavami v duševnem zdravju. Pri tem bo strokovna komisija lahko izbrala ponudnika, ki
bo za ciljno skupino invalidov (osebe s težavami v duševnem zdravju) skupaj dosegel
višje število točk pri merilih 1.6. in 5.2. razpisne dokumentacije, ne glede na skupno
število doseženih točk.
11. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni natečaj in obdobje financiranja: okvirna
višina sredstev za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije v obdobju od 1. 3. 2010
do 31. 12. 2013, skupaj znaša 12,8 mio €.
Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna
RS, proračunske postavke 3577 – »Zaposlitvena rehabilitacija invalidov«.
12. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločb in sklenitev koncesijskih pogodb
Strokovna komisija za izvedbo javnega
natečaja bo izvedla odpiranje prispelih ponudb najkasneje v roku 30 dni po poteku
roka za prijavo na javni natečaj. Strokovna
komisija bo po zaključenem odpiranju prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponudbe in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe bo ocenila
v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60
dni od prejema popolnih ponudb posredovala ministru za delo, družino in socialne zadeve poročilo o pregledu in oceni popolnih
ponudb ter predlog za podelitev koncesij.
Minister za delo, družino in socialne zadeve, bo izbranim ponudnikom z odločbami podelil koncesije. Zoper izdane odločbe
o podeljenih koncesijah ni pritožbe. Po dokončnosti odločb bo minister za delo, družino in socialne zadeve najkasneje v roku 30
dni ponudil koncesionarjem v podpis koncesijske pogodbe, s katerimi se bodo uredila
medsebojna koncesijska razmerja.
Kolikor bo ZZRZI v obdobju, za katerega so podeljene koncesije po tem javnem
natečaju spremenjen, bodo izbrani izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije dolžni
upoštevati sprejete spremembe pri izvajanju
storitev zaposlitvene rehabilitacije.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/ pod rubriko javna
naročila in javni razpisi.
Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti v času od objave javnega
natečaja do 19. 10. 2009 vsak delovni dan po
tel. od 10. do 12. ure pri Špeli Kolar na številki
01/369-75-54 ali na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide) oziroma po elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si
oziroma damijana.peterlin@gov.si.
Informacije po elektronski pošti se sprejemajo do petka, 16. 10. 2009 do 10. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 465-2/09
Ob-6217/09
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji – UPB-1 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stavbno zemljišče parc. št. 2916/4,
k.o. Hrpelje, v izmeri 54 m2; izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
6.800,00 EUR;
2. stavbno zemljišče parc. št. 1122/8, k.o.
Brezovica in parc. št. 4318/2, k.o. Domžale,
v skupni izmeri 1.129 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
282.250,00 EUR;
3. stavbno zemljišče parc. št. 745/1, 746,
743/13, 718/3, 719/3, k.o. Žirovnica, v skupni izmeri 2.632 m2; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 342.160,00
EUR;
4. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 25.627,50 EUR;
5. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1058/2, 1059/2, 1064/2, k.o. Brezovica,
v skupni izmeri 1.304 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
332.520,00 EUR;
6. kmetijsko zemljišče parc. št. 1476/1,
k.o. Dolnje Ležeče, v izmeri 4.419 m2, po
vrsti rabe opredeljeno kot travnik, nahaja
se v območju najboljših kmetijskih zemljišč
in v vplivnem območju avtoceste; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
18.780,75 EUR;
7. nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
1578/2, k.o. Ptuj, v izmeri 627 m2; v naravi
travnik; gradnja na zemljišču je omejena
s predpisanimi odmiki od parcelnih meja
ter z upoštevanjem pogojev gradnje v 25
m varovalnem pasu glavne ceste Slovenska
Bistrica–Hajdina–Ptuj; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 53.295,00
EUR;
8. stavbno zemljišče parc. št. 2238/1,
k.o. Senuše, po vrsti rabe opredeljeno kot
travnik, v naravi njiva, v izmeri 2.709,00 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 11.513,25 EUR;
9. kmetijsko zemljišče parc. št. 193/1,
k.o. Šmartno ob Savi, v izmeri 818 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 62.577,00 EUR;
10. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 40/1, 40/3, 41/1, k.o. Tezno, v skupni izmeri 914 m2; zemljišče se nahaja znotraj varovalnega pasu objektov gospodarske javne
infrastrukture; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 155.380,00
EUR;
11. kmetijsko zemljišče parc. št. 419,
420/1, 413/3, k.o. Trojane, v skupni izmeri 9.075 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 38.568,75
EUR;

12. stavbno zemljišče parc. št. 1070/83,
1070/84, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 559 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 71.272,50
EUR;
13. kmetijsko zemljišče parc. št. 2926/2,
k.o. Vipavski križ, v izmeri 471 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
2.001,75 EUR;
14. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o.
Vransko, v skupni izmeri 3.052 m2; v naravi
travnik, v vplivnem območju avtoceste; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 155.652,00 EUR;
15. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18, Vrtovin, parc. št. 2199, 2201/3, k.o. Vrtovin,
v skupni izmeri 725 m2, koristna površina
prostorov objekta znaša 560,42 m2; skupna
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 137.924,40 EUR;
16. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18a,
Vrtovin, parc. št. 2203, 2204/1, 2601/6,
2204/2, 2601/5, k.o. Vrtovin, v skupni izmeri 1.879 m2, neto tlorisna površina znaša 358,40 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 129.158,35
EUR;
17. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Dolena 36a
parc. št. 1034/2, k.o. Dolena, v skupni izmeri 1.151 m2; skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 231,55 m2;
ter kmetijsko zemljišče parc. št. 1033/1, k.o.
Dolena, v izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
89.444,65 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene na transakcijski račun prodajalca št.
06000-1112292412, odprt pri Banki Celje,
z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
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Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ter potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še
dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi
lahko lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani,
kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 10. 2009
do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja
in razpolaga DARS d.d. odpiranje ponudb
ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
– Zemljišča, navedena v točki II., so pod
posamezno zaporedno številko naprodaj kot
celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti
predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za
prodajalca ugodnejšimi pogoji.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.

– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Št. 478-1/2009
Ob-6218/09
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski
Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07, 94/07), Sklepa
o soglasju k pričetku postopka prodaje občinskega nepremičnega premoženja – stavbe starega vrtca, sprejetega na 18. redni
seji, dne 8. 4. 2009 in Odloka o rebalansu
k proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
(MUV, št. 22/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski
Dol, tel. 02/729-52-50, faks 02/729-52-55,
e-pošta: obcina@obcinajurij.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
Predmet prodaje je:
– stavbišče parc. št. *55, k.o. Jurovski
Dol, vl. št. 270, v izmeri 816 m2 in
– sadovnjak parc. št. 28, k.o. Jurovski
Dol, vl. št. 435, v izmeri 1028 m2.
Nepremičnini se nahajata v ureditvenem
območju naselja.
Nepremičnini se prodajata skupaj in sta
prosti vseh bremen.
Izhodiščna vrednost nepremičnin je
94.000,00 EUR. V ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnini se prodajata po načelu
videno-kupljeno in sta prosti vseh bremen.
Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasne
ponudbe. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni.
c) Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10%
izhodiščne cene za nepremičnini (94.000,00
EUR) na transakcijski račun Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah, št. 01410-0100021040, odprt pri Upravi za javna plačila, Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku pa se plačana varščina vračuna v kupnino. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
5. Drugi pogoji
Nepremičnini se lahko, v skladu s sklepom občinskega sveta uporabita za naslednje namene:
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– stanovanjsko gradnjo,
– dom za ostarele,
– dislocirano varstveno-delovno enoto.
6. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(obrazec št. 1);
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(obrazec 3);
– fotokopijo osebne izkaznice oziroma
izpis iz sodnega registra;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od ponujene cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka
odpiranja ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Odpiranje ponudb bo 9. 11. 2009, ob
12. uri.
b) O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.
c) Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika.
d) Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene.
e) Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalce pozval k oddaji nove ponudbe.
e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15
dneh od datuma odpiranja.
d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko
do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge in brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenim v pogodbi, se pogodba
šteje za razdrto.
Kupec plača stroške overitve prodajne
pogodbe pri notarju in stroške zemljiško
knjižnega prenosa ter stroške davka od prometa nepremičnin. Zemljiškoknjižni prenos
se opravi po plačilu celotne kupnine.
9. Rok za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol
70/b, 2223 Jurovski Dol.
Zaprta ovojnica mora biti označena
s »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne
odpiraj«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
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Rok za zbiranje ponudb je vključno do
6. 11. 2009, do 13. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na prodajalčev naslov
oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane
na pošti kot priporočena pošiljka.
10. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim
zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič
(02/729-52-53 ali jasna.senekovic@obcinajurij.si).
Ogled nepremičnine je mogoč ob
predhodni najavi na tel. 02/729-52-52 ali
041/327-011 (Samo Kristl) oziroma po elektronski pošti samo.kristl@obcinajurij.si.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi_1/, v pisni obliki pa jih
ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni
pisarni občine.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Št. 271
Ob-6219/09
Na podlagi 30. člena Statuta Občine
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa
Občinskega sveta Občine Ormož z dne 4. 9.
2009, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Prodajalec/Organizator javnega zbiranja
ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.
II. Predmeti javnega zbiranja ponudb:
a) Gradbene parcele s parc. št.:
Parc. št.

K.o.

m2

Vrednost v EUR

1031/53

k.o.Ormož

v izmeri 1598

za izhodiščno vrednost 47.940

1031/54

k.o.Ormož

v izmeri 1111

za izhodiščno vrednost 33.330

1031/55

k.o.Ormož

v izmeri 1011

za izhodiščno vrednost 30.330

1031/56

k.o.Ormož

v izmeri 1140

za izhodiščno vrednost 34.200

1031/57

k.o.Ormož

v izmeri 1026

za izhodiščno vrednost 30.780

Gradbene parcele so v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož,
št. 19/07) predvidene za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske urbane cone.
b) Stanovanjska stavba v Vinskem vrhu
60, v velikosti 151 m2, zgrajena na zemljišču
s parc. št. *30/2, k.o. Vinski vrh, ter nepremičnini s parc. št. 450/1, njiva v izmeri 86 m2
in parc. št. 450/2, pašnik v izmeri 410 m2,
obe pripisani pri vlož. št. 519, k.o. Vinski vrh,
za izhodiščno vrednost 23.500,00 EUR.
Objekt je bil zgrajen leta 1864 in je lociran ob asfaltirani občinski cesti. Stanovanjsko stavbo sestavljajo tri sobe, kuhinja,
shramba, wc, hodnik, klet in gospodarski
objekt. Izveden je priključek na električno
omrežje, javno vodovodno omrežje, ogrevanje je urejeno s pečmi. Zgradba je v slabšem gradbenem stanju.
Pri nakupu imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemniki
stavbe.

Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k objektu.
c) Nezazidano stavbno zemljišče (parkirišče) s:
– parc. št. 321/3 v izmeri 201 m2, k.o.
Ormož.
Zemljišče leži v Ormožu v obrtni coni in
se v naravi uporablja za parkiranje vozil.
Po prostorskem planu Občine Ormož je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno
zemljišče.
III. Vrsta pravnega posla za predmete
prodaje pod točko II.: prodajna pogodba.
IV. Ponudbena cena:
a) Najnižja možna ponudbena cena, ki
je predmet prodaje, je 30 EUR/m2 za vsako
posamezno parcelo pod točko a.
V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
b) Najnižja možna ponudbena cena, ki
je predmet prodaje, je 23.500,00 EUR za
stanovanjsko stavbo in funkcionalno zemljišče.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
c) Najnižja možna ponudbena cena, ki
je predmet prodaje, za zemljišče s parc.
št. 321/3, v izmeri 201 m2, k.o. Ormož, je
2.814,00 EUR.
V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
V. Merilo za izbiro ponudnika:
Edino merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena.
VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
1. nakup po načelu videno – kupljeno;
2. ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
a. ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
b. navedbo nepremičnine,
c. ponujeno ceno,
d. dokazilo o plačani varščini,
e. potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
c) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca
od roka, ki je določen za oddajo popolne
ponudbe;
e) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) Celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun prodajalca. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
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g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
h) Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 5. oktobra 2009, do 12.
ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču
Občine Ormož, ali pošljejo priporočeno na
naslov – Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož s pripisom: »Javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine (pri vinski kleti v Ormožu ali Vinski vrh 60 ali parkirišče) – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja;
i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 3528-0007/2009
Ob-6225/09
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl.US) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Najemodajalec/Organizator javnega
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni
trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovna prostora v tretji etaži poslovnega objekta na naslovu Trg svobode 11,
Sevnica, ki se nahaja v centru mesta Sevnica, in sicer:
1. pisarna št. 1 v izmeri 19,73 m2;
2. pisarna št. 11 v izmeri 18,30 m2.
3. Izhodiščna najemnina za:
1. pisarno št. 1 znaša 61,88 EUR na
mesec;
2. pisarno št. 11 znaša 57,39 EUR
na mesec.
4. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba (za
obdobje petih let).
5. Pogoji najema: ponudnik mora pred
iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od mesečne
najemnine, za katero vlaga ponudbo, je
treba vplačati na TRR Občine Sevnica, št.
01310-0100008286, in se pri plačilu varščine sklicevati na predmet najema. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v mesečno najemnino ali zadržana, če pogodbe
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo
varščine), matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
mesečne najemnine;
– izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.

8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno.
Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe.
V primeru, da najemnina ni plačana v roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži. Najemnina za prvi obrok
najema se nakaže na TRR Občine Sevnica,
št. 01310-0100008286.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe, ali
– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 7. 10. 2009. Ponudbe
se oddajo na vložišču Občine Sevnica ali
pošljejo priporočeno na naslov – Občina
Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem – ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval. Odpiranje ponudb bo
9. 10. 2009, ob 11. uri, v sobi št. 214 Občine
Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila komisija najemodajalca in vse
ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni
po odpiranju ponudb.
10. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. Najemna pogodba se sklene v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki vodi
postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Sevnica, Roman
Strlekar, tel. 07/81-61-269 in Maja Šušterič,
tel. 07/81-61-205 (splošna služba). Ogled
poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Sevnica
Št. 3522-0003/2009-2
Ob-6246/09
Na podlagi določb Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07) in 43. do 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07), sklepa
Občinskega sveta Občine Apače št. 253,
z dne 2. 9. 2009, objavlja Občina Apače
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel.
02/569-85-50, faks 02/569-85-51, e-pošta:
info@obcina-apace.si.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je:
– ½ parc. št. 335/14, k.o. Drobtinci, stanovanjska stavba v izmeri 220 m2, dvorišče
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v izmeri 140 m2, pripisane vl. št. 498, k.o.
Drobtinci, kar v naravi predstavlja v pritličju dvosobno stanovanje v dvostanovanjski
hiši na naslovu Stogovci 31, v skupni izmeri
67,44 m2 uporabne površine. Dostop do stanovanja služnost dostopa preko dela parc.
št. 335/4, k.o. Drobtinci.
Izklicna cena: 22.300,00 EUR. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na
promet nepremičnin ni vključen. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek,
overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in
drugo) nosi kupec.
Predmetno stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
3. Nepremičnina je na prodaj po načelu
videno kupljeno – prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca,
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje,
– ponujeno ceno, ki ne more biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o vplačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni
register, izpis iz sodnega registra, ne sme
biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev ponudbe,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
da je podanih več ponudb z enako najvišjo
ponudbeno ceno, se izvede javna dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so
ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši
dvig ponudbene cene je 200,00 EUR.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščina
se nakaže na transakcijski račun Občine
Apače št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo: plačilo varščine
za javni razpis nepremičnine – stanovanje
Stogovci. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in
sicer v vplačanem znesku. V primeru, da
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ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, Občina Apače obdrži plačano varščino.
8. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje:
obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občine Apače si pridržuje
pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi
ne, da bi za to navedla razloge in brez odškodninske odgovornosti.
9. Rok za plačilo kupnine: rok za plačilo
kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina
Apače. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Nepremičnina preide v last kupcu po poplačilu celotne kupnine, v posest pa z opravljeno primopredajo
nepremičnine.
10. Predložitev ponudbe: ponudniki
morajo pravočasno oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do srede dne
7. 10. 2009, do 16. ure, na naslov Občine
Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika z oznako: »ponudba za nakup
nepremičnine – stanovanje Stogovci«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku
se bo štela kot nepravočasna ponudba in
bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena
pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje bistvene elemente in je
pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 8. 10.
2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Apače.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
s osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika.
12. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
št. 02/569-85-54 (kontaktna oseba: Melita
Planteu). Ogled je možen po predhodnem
dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Apače
http://www.obcina-apace.si.
Občina Apače
Št. 327/09
Ob-6254/09
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2008 (Uradne objave
Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2009, s spremembami in dopolnitvami,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parcelno številko 668,
k.o. Izola, vl. št. 535, k.o. Izola, stanovanjski
objekt s stavbiščem, v izmeri 33,00 m2 in
dvorišče, v izmeri 3,00 m2, izhodiščna cena
77.760,00 EUR,
b) Nepremičnina s parcelno številko
5860, k.o. Malija, vl. št. 1218, k.o. Malija,
njiva, v izmeri 243,00 m2, izhodiščna cena
31.590,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določena na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako najvišjo višino
nadomestila, se med njima, skladno z 29.
členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola, ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi
na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00
4783312008. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor iz-

brani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b«, najpozneje
do 2. 10. 2009 do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula
Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega
razpisa ter
delno ustavitev postopka prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla v skladu
s 7. točko razpisne dokumentacije javne-
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ga zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Občine Izola, z dne 31. 7. 2009, (Uradni list
RS, št. 60/09), in sicer za naslednje nepremičnine kot sledi:
a) Nepremičnina s parcelno številko 771,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 1786/2 (osnovni vl. št. 1786), zasedeno neprofitno stanovanje v stanovanjskem objektu, v I. nadstropju, in klet v v pritličju ozn. z zeleno barvo,
v izmeri 41,39 m2, na naslovu Gramscijeva
12, Izola, izhodiščna cena 40.000,00 EUR,
sedanji najemnik ima predkupno pravico na
navedeni nepremičnini,
b) Nepremičnina s parcelno številko
857/1, k.o. Izola, vl. št. 336, zasedeno neprofitno stanovanje v stanovanjskem objektu, v II. nadstropju, v izmeri 41,12 m2, na naslovu Goriška ul. 1, Izola, izhodiščna cena
19.800,00 EUR, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
c) Nepremičnini 13.E, (po starem 7.E,)
s parcelno številko 1282, k.o. Izola, prostor
preurejen v sanitarije WC, v drugem nadstropju, v izmeri 3,12 m2, na naslovu Gorkijeva 8, Izola, izhodiščna cena 1.000,00
EUR.
Občina Izola
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2009-3
Ob-4872/09
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila sindikata z nazivom:
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Sindikat
Glasbene šole Gornja Radgona, s sedežem Partizanska 25, Gornja Radgona,
vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
23. 6. 2009, pod zaporedno številko 78.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6226/09
Izdajatelj Televideo d.o.o., kot določa
drugi odstavek 64. člena Zmed osebe, ki
imajo najmanj pet odstotni lastniški delež
v premoženju izdajatelja Televideo Ljubljana
d.o.o., so: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva
26, 1521 Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6223/09
Direktorica družbe Politex Storitve
d.o.o., Cesta borcev 1, 1235 Radomlje,
z matično številko 5297419000, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, pod vl. št. 1/02350/00 (v nadaljevanju: Politex d.o.o.), na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 18. 9. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, predložen Oddelitveni načrt družbe Politex d.o.o.
2. Na sedežu družbe Politex d.o.o., Cesta borcev 1, 1235 Radomlje, bosta od objave tega obvestila en mesec, v času od 8. do
12. ure, na vpogled Oddelitveni načrt družbe
Politex d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe
Politex d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Politex d.o.o.
Danica Dornik, direktorica
Ob-6256/09
Samostojni podjetnik MHE Mlinca 2 s.t.d.,
Janko Kelbl s.p., Mojstrana, Pod Grančiščem 1, 4281 Mojstrana, matična številka
5807562 v skladu s 75. členom ZGD obveščam poslovne partnerje in upnike, da bom
zaradi statusnega preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo predvidoma
z 31. 12. 2009, prenehal s poslovanjem.
Gospodarska družba z omejeno odgovornostjo bo z dnem vpisa v register prevzela vse
podjetniško premoženje in vse obveznosti
in brez prekinitev poslovala naprej v okviru
iste dejavnosti.
MHE Mlinca 2
s.t.d. Janko Kelbl s.p.

Sklici skupščin
Ob-6222/09
Na podlagi 47. člena Statuta družbe Socius, družba za svetovanje, inženiring in založništvo d.d., Trg republike 3, Ljubljana,
upravni odbor družbe vabi delničarje na
redno skupščino
družbe Socius, družba za svetovanje,
inženiring in založništvo d.d.,
ki bo v torek, 27. oktobra 2009, ob 11. uri,
v prostorih družbe Socius d.d., Trg republike
3, 1000 Ljubljana.
Predlagan dnevni red:
Predlogi in sklepi za skupščino družbe
Socius d.d. za poslovno leto 2008, na dan
27. oktober 2009, ob 11. uri, v prostorih
družbe Socius d.d., Trg republike 3, 1000
Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog upravnega odbora se imenuje predsednika skupščine in preštevalca
glasov.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2008 in poročilom upravnega odbora
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008
in s poročilom upravnega odbora o svojem
delu za leto 2008.
3. Podelitev razrešnice članom organov
vodenja in nadzora za leto 2008.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli članom upravnega odbora razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 4: bilančni dobiček
se uporabi za pokrivanje izgube iz poslovanja družbe v poslovnem letu 2008 v višini
182.702 EUR.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci morajo pred skupščino predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na
sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe in ki bodo
vpisani v delniški knjigi družbe, po stanju na
dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in
sicer vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
v tajništvu.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine pisno sporočijo
družbi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predsednik upravnega odbora družbe
Socius d.d.
Št. 527/09
Ob-6248/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje, Cesta Simona Blatnika 11, in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje:
11. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 23. oktobra 2009, ob
11. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih
Konjic,
– Za člana verifikacijske komisije se izvoli: Draga Vrabiča za predsednika in Ivico
Ledinek za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2008 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokritju bilančne izgube v letu 2008.
Predlog sklepa: ugotovljeno izgubo v višini 826.071,48 EUR družba pokrije:
– 28.514,78 EUR iz zakonskih rezerv,
– 17.188,06 EUR iz drugih rezerv in
– 614.636,33 EUR iz kapitalskih rezerv.
Ostala izguba, v višini 165.732,31 EUR,
ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
sklepu se podeli razrešnica za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja za poslovno leto 2008 imenuje družbo Probitas d.o.o., Kozinova 9 iz Maribora.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da
so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-6286/09
Na podlagi določbe 18. člena statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje, sklicujem
15. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v torek, dne 20. 10. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v prostorih notarja Sikošek
Jožeta, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
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2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2008 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Dobiček v višini 252.319,00 € se razporedi
v rezerve.
Upravi in nadzornemu svetu Gramiz
d.d. skupščina za leto 2008 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje predlagana revizijska hiša ABC Revizija
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v splošni službi družbe vsak delavnik, v času od 13. do 14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe,
Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo razumno utemeljene predloge sklepov, najpozneje v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč
Ob-6292/09
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe Smelt, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
16. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Smelt, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot
k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 20. 10. 2009, ob 14. uri, v sejni
sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC
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Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana –
Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 v višini EUR 108.714,40 se v celoti
razporedi v preneseni dobiček družbe.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2008.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje
družbo Prosperus d.o.o., Na dolih 19, 1000
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red (letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, poročilo revizorja) s predlogi sklepov in utemeljitvami
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Smelt d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču
30, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni
dan, od 8. do 13. ure, do dneva seje skupščine delničarjev družbe. Sklic skupščine
družbe je objavljen tudi na spletni strani
družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo. Pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi kot imetniki delnic na dan 16. 10.
2009.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine – drugi sklic skupščine dne 20. 10. 2009,
ob 14.30, na istem kraju, z istim dnevnim
redom. Na drugem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala (točka 11.6 Statuta družbe).
Smelt d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 621/2009
Ob-6211/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 621/2009 z dne
8. 9. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja dvosobno stanovanje v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Kettejevi 1,
stanovanje št. 3, v izmeri 51,76 m2 in ki se
sestoji iz 2 sob, kopalnice, WC, predsobe,
lože in kleti ter s pripadajočimi skupnimi
prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 371/1
vpisani v vl. št. 858, k.o. Brežice, z identifikacijska številko bloka 352.ES, stanovanje
pa številko 3, katerega lastnica je Smrekar
Barbara, Krška vas 33C, Krška vas, EMŠO:
2005975506028,v celoti na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 8. 2009, sklenjeno
med Bizjak Stijepović Jožico kot prodajalko
in Smrekar Barbaro kot kupovalko, le-ta pa
je nepremičnino pridobila z notarskim zapisom kupoprodajne pogodbe notarja Andreja
Doklerja SV 117/04 sklenjenega med Jarabek Vladimirjem kot prodajalcem, in Bizjak
Stijepović Jožico kot kupovalko, le-ta pa je
nepremičnino pridobil s prodajno pogodbo
z dne 8. 6. 1994, sklenjeno med njim kot
kupcem in Republiko Slovenijo, Ministrstvo
za obrambo, Ljubljana, zastavljena v korist
upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje
denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem
kreditu št. 53001104/09, z dne 31. 8. 2009,
z amortizacijskim načrtom v višini glavnice
26.000,00 EUR s pripadki.
SV 863/2009
Ob-6212/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 863/2009
z dne 9. 9. 2009, je poslovni prostor št.
2, v pritličju stanovanjskega objekta
SB-58/II, na naslovu Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, ki stoji po podatkih pogodbe
o dograditvi in prodaji poslovnega prostora
v objektu, Škofja Loka, Frankovo naselje
št. SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990,
na parc. št. 110/2, parc. št. 101/1, parc. št.
101/3 in parc. št. 88/2, vse k.o. Stari Dvor,

ki meri 17.90 m2, poslovnemu prostoru pa
pripada tudi solastniški delež na skupnih
delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last
zastaviteljev Zdravka Harbaša, roj. 11. 3.
1962, in Maje Jelovšek, roj. 29. 5. 1960, oba
s stalnim prebivališčem Frankovo naselje
165, Škofja Loka, vsakega do ½, na podlagi
pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega
prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka,
Frankovo naselje št. SEK/LUM-46/1990,
z dne 28. 6. 1990, in Aneksa št. 1 k pogodbi
št. SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990,
o dograditvi in prodaji poslovnega prostora
v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo
naselje, z dne 9. 7. 1990, sklenjena s prodajalcem SGP TEHNIK p.o., Škofja Loka,
Stara cesta 2, ki ga je zastopal direktor Torkar Ivan, dipl. oec., njega pa po pooblastilu
Lokainvest Škofja Loka, p.o. Škofja Loka,
Tirov trg 3/a, zastavljeno v korist upnice
Gorenjske banke d.d., Kranj, s sedežem
v Kranju, Bleiweisova cesta 1, matična številka 5103061000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000,00 € s pp.
SV 785/09
Ob-6227/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 785/09 z dne 8. 9. 2009, je bila na stanovanju, ki ni vpisano v zemljiški knjigi, in
sicer v skupni izmeri 54,78 m2, ki se nahaja
na naslovu Murska Sobota, Ulica Štefana
Kovača 19, in sicer v prvem nadstropju stanovanjske stavbe z identifikacijsko oznako
1644.ES, stoječe na parceli številka 912,
katastrska občina Murska Sobota, ki ga je
zastavna dolžnica Lainšček Milena, stanujoča Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 19, pridobila po kupoprodajni pogodbi
z dne 3. 4. 1998, sklenjeni s prodajalcema
Balažić Milanom in Balažić Diano, Vaneča
55 c, ustanovljena zastavna pravica za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 28.000,00 EUR s pripadki, zaznamba
neposredne izvršljivosti notarskega zapisa
ter zaznamba, da je zavarovana terjatev
namenjena vpisu v kritni register za izdajo
hipotekarnih obveznic (zaznamba kritnega registra), vse v korist upnice UniCredit

banke Slovenije d.d. Ljubljana, Šmartinska
cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000.
SV 1720/2009
Ob-6228/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 1720/2009 z dne
7. 9. 2009, sta poslovna prostora št. 2.1.07,
v izmeri 37,79 m², z ident. št. 657/02318/063,
in št. 2.1.20, v izmeri 38,29 m², z ident. št.
657/02318/064, v II. nadstropju Trgovsko
poslovnega centra CITY v Mariboru, Ul. Vita
Kraigherja 5, ki stojita na parceli številka
1770 in 1771, k.o. Maribor grad, last Gorza
Vitomira, stanujočega Maribor, Stantetova
ulica 14, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12. 1998 in prodajne pogodbe
številka 135-122/37-98, z dne 23. 2. 1998,
zastavljena v korist Banke Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.500,00 EUR s pripadki.
SV 630/2009
Ob-6255/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 630/2009 z dne
9. 9. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje, v izmeri 54,76 m2, št. 26 v stanovanjskem bloku
v Maistrovi ulici 6, Brežice ki stoji na parc. št.
314/2 in 316/2, št. stavbe 529.ES, vpisano
v vl. št. 1192 k.o. Brežice ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter
funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica
je Francekovič Judita, Bevkova ulica 1, Brežice, EMŠO: 1703977505938, v celoti, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 8.
2009 sklenjene med Francekovič Judito kot
kupovalko in Bodiš Željko kot prodajalko,
le-ta pa je nepremičnino pridobila s prodajno
pogodbo z dne 30. 7. 1997 od Ministrstva za
obrambo zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve, po kreditni pogodbi št. 373-23732002064410 z dne
9. 9. 2009 do dolžnice Francekovič Judite
v višini 54.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo 30. 9. 2024.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 80/2004
Os-6065/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 80/2004
z dne 21. 9. 2005, ki je postal pravnomočen dne 12. 11. 2005, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla,
opr. št. IZV 102/2006 z dne 12. 11. 2007,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske hiše na Jesenicah, Pot Otmarja
Novaka 4, last dolžnika Filipa Slivnika, Pot
Otmarja Novaka 4, Jesenice, do celote, zarubljena v korist upnika Franca Ahlina, Za
gasilskim domom 11, Grosuplje, zaradi izterjave 11.510,17 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 8. 2009
In 740/2008
Os-6040/09
V izvršilni zadevi upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Ilich d.o.o., Slovenska ul.
6, Maribor, Klemen Logar, Slovenska ulica 6, Maribor - dostava, Ksenija Ilich, Slovenska ulica 6, Maribor - dostava, zaradi
izterjave denarne terjatve 15.906,99 EUR
s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi,
opr. št. In 740/2008 z dne 21. 5. 2009 zarubi
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 2 v 1. nadstropju, v skupni
izmeri 68,61 m2, na naslovu Slovenska ulica
6, Maribor, parc. št. 1320, vl. št. 759, k.o.
Maribor-Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 8. 2009
In 09/00410
Os-6081/09
Izvršitelj Milan Glažat, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 19. 8. 2009, s pričetkom ob
13.45 v zadevi, IN 09/00410, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Rabič Bojana,
Meljska cesta 9, 2000 Maribor, za upnika
Eurotherm d.o.o., Ob Blažovnici 17, Limbuš,
opravil rubež nepremičnine, št. dela stavbe
8, na naslovu Meljska cesta 9, Maribor, ki
leži na parc. št. 475/1, k.o. Melje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2009
In 2001/146
Os-5826/09
V izvršilni zadevi upnika Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, zoper
dolžnico Ledinek Nevenko, Zvezna ulica 6,
9000 Murska Sobota, je bil dne 11. 10. 2005
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja na danem naslovu.
Rubežni zapisnik z dne 11. 10. 2005 se
dopolnjuje tako, da je pravilen opis zarubljene nepremičnine sledeči: stanovanje številka 2, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe z identifikacijsko številko 3771, stoječe
na parc. št. 1334/2, ki je vpisana pri vl. št.
4138, k.o. Murska Sobota, na naslovu Zvezna ulica 6, Murska Sobota, v skupni izmeri
82,14 m2, kar predstavlja kuhinjo, dve sobi,

predsobo, shrambo, stranišče, kopalnico in
pomožni prostor.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 7. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 792/2008
Os-5590/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici-svetnici Danici Šuligoj-Sivko s sklepom
z dne 11. 2. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog predlagatelja Rotar Marka,
Nušičeva ulica 12, Celje, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, izgubljene kupne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 10. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem Merx Blagovni center Celje in kupcem
Markom Sajovicem, in izgubljenega aneksa
št. 2 z dne 30. 9. 1996, k tej pogodbi in izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8.
1996, sklenjene med Markom Sajovicem,
kot prodajalcem in Andrejem Gradišnikom,
kot kupcem za nepremičnino ident. št. 41.E,
stanovanjska raba, Nušičeva ulica 12, vpisano v vl. št. 2479/42, k.o. Celje.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Marka
Rotarja, Nušičeva ulica 12, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 7. 2009
Dn 3092/2006
Os-5919/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
predlagatelja Janeza Arharja, Nazorjeva
ulica 8, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa
Domplan d.d., Kranj, njega pa odvetniška
družba Pavlin, Ošabnik, Klofutar in partnerji
o.p.d.n.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve kupoprodajne pogodbe med Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in Danico Stare, ki je bila sklenjena dne 23. 1. 1964, kupoprodajne pogodbe
med Danico Stare in Janezom Arharjem, ki
je bila sklenjena dne 15. 1. 1971, za enosobno stanovanje št. 21 v 7. etaži s kletjo,
v večstanovanjski stavbi, Nazorjeva ulica 8,
Kranj, označeno z ident. št. 21.E, vpisana
pri vl. št. 2449/21, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Janeza
Arharja, Nazorjeva ulica 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne
23. 1. 1964, kupoprodajne pogodbe z dne
15. 1. 1971, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 8. 2009

Dn 6426/2008
Os-4616/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Božene Berišaj, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino; stanovanje št. 53, na naslovu
Rusjanov trg 4, Ljubljana, z ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 2104/53, k.o. Slape, dne
12. 5. 2009, pod opr. št. Dn 6426/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 010623/86 z dne 7. 5. 1986, sklenjene
med GIP Gradis, TOZD Gradbena operativa, Ljubljana (kot prodajalec) ter Berišaj
Djonom in Boženo, oba Bilečanska 5, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št.
2104/53, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2009
Dn 8515/2008
Os-5643/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Metke Murn, Polanškova ulica 36, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
19 na Polanškovi ulici – garažni hiši v Ljub
ljani, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št.
2806/19, k.o. Črnuče, dne 2. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 8515/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja, opr. št. SV 565/96
z dne 12. 7. 1996, sklenjenega med Vrečar
Marino, Polanškova ulica 5, Ljubljana, in
Vrečar Igorjem, Polanškova ulica 5, Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 2806/19, k.o.
Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2009
Dn 28621/2006
Os-5645/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Čadež Lapajne, Eipprova 23, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Franjo Martinec, Komenskega ul. 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 32/1, parc. št. 32/2, parc. št.
32/3 in parc. št. 3274, vpisane v vl. št. 19,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 28621/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
28. 8. 1974, sklenjene med Mozetič Karlom,
Eipprova 23, Ljubljana in Gosar Zoro, rojeno
Horvat, Murnikova 8, Ljubljana (kot prodajalca), ter Vidic Vero, rojeno Kozinc, Soška
58, Ljubljana in Vidic Matevžem, Krekova 8,
Maribor (kot kupca), za nepremičnine parc.
št. 32/1, parc. št. 32/2, parc. št. 32/3 in parc.
št. 3274, vpisane v vl. št. 19, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2009
Dn 7100/2008
Os-5647/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Molana, Kapelska cesta 10, Dobova, ki
ga zastopa Marko Kosmač, odvetnik v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 5. etaži,
na naslovu Vodnikova cesta 30, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 2315/9,
k.o. Spodnja Šiška, dne 12. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 7100/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 711 z dne
16. 12. 1966, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Megrad Ljubljana (kot prodajalcem) in Ratkov Zoro, Vodnikova 30, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št.
2315/9, k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11.
1975, sklenjene med Ratkov Zoro, Vodnikova 30, Ljubljana (kot kupovalko) ter Glavnik Jožetom in Darinko, oba Gosposvetska
cesta 24, Maribor (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 2315/9, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2009
Dn 21255/2007
Os-5650/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje kot posamezni del stavbe,
na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana,
z ident. št. 33.E, vpisano v odvl. št. 5985/33,
k.o. Trnovsko predmestje dne 30. 6. 2009,
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pod opr. št. Dn 21255/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o skupni graditvi stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 371/79 z dne 10. 12.
1979, sklenjene med Iskro, Birojem za industrijski inženiring, Ljubljana, 2. Izvršilni svet
skupščine SRS, Ljubljana, Jugobanka, temeljna banka Ljubljana, Gradbeno podjetje
»Tehnika« Ljubljana, Ljubljanska kulturna
skupnost, Ljubljana, Republiški sekretariat
za notranje zadeve SRS, Ljubljana, Samoupravna interesna skupnost za uresničevanje 10-letnega programa izgradnje cestnega
omrežja mesta Ljubljane, Ljubljana, Sklad
združenih sredstev republiških organov za
stanovanjsko gradnjo, Ljubljana, Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljana
Vič - Rudnik, Ljubljana, Univerza Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Uprava javne varnosti
v Ljubljani, RSNZ, Ljubljana, Urbanistični
inštitut SRS, Ljubljana in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 33.E,
vpisano v podvl. št. 5985/33, k.o. Trnovsko
predmestje;
– dodatka k pogodbi št. 371/79 z dne
10. 12. 1979 o skupni graditvi stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št. 247/81 z dne 17. 8.
1981, sklenjenega med Izvršilni svet skupščine SRS, Ljubljana, Jugobanka, Temeljna banka Ljubljana, Stanovanjska zadruga »SCT«, o.sol.o., Ljubljana, Ljubljanska
kulturna skupnost, Ljubljana, Republiški
sekretariat za notranje zadeve SRS, Ljub
ljana, Samoupravna interesna skupnost za
uresničevanje 10-letnega programa izgradnje cestnega omrežja mesta Ljubljane,
Sklad združenih sredstev republiških organov za stanovanjsko gradnjo, Ljubljana,
Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani,
Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana, Ljub
ljanska banka – Združena banka Ljubljana,
Samoupravna stanovanjska skupnost Ljub
ljana Vič - Rudnik, Ljubljana in Zavod za
urejanje stavbnih zemljišč Vič, p.o., Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 33.E, vpisano v podvl. št. 5985/33, k.o.
Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 2/412-138/82-G. M. k pogodbi št. 371/79 z dne 10. 12. 1979 o skupni graditvi stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne
15. 11. 1982, Izvršilni svet skupščine SRS,
Ljubljana, Jugobanka, Temeljna banka Ljub
ljana, NK Olimpia, Ljubljana, Ljubljanska
kulturna skupnost, Ljubljana, Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, Ljubljana,
Samoupravna interesna skupnost za uresničevanje 10-letnega programa izgradnje
cestnega omrežja mesta Ljubljane, Ljub
ljana, Sklad združenih sredstev republiških
organov za stanovanjsko gradnjo, Ljubljana,
Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana, Iskra
center za elektro optiko, Ljubljana, Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljana
Vič - Rudnik, Ljubljana in Zavodom za izgradnjo Ljubljane, n.sol.o., TOZD, urejanje
stavbnega zemljišča, n.sub.o., Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 33.E,
vpisano v podvl. št. 5985/33, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2009
Dn 23948/2007
Os-5673/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kovše Barbare, Pod Bresti 20, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini parc. št. 388/53 stanovanjska stavba, v izmeri 111,00 m2, dvorišče 43,00 m2,
dvorišče 99,00 m2 in parc. št. 388/41 garaža, v izmeri 16,00 m2, vpisani v vl. št. 318,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 23948/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 214/82-05/20-64 z dne
6. 5. 1982, sklenjene med Imos – splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in
Kovše Borutom ter Kovše Barbaro, oba Ul.
bratov Učakar 18, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 388/53
in parc. št. 388/41, vpisani v vl. št. 318, k.o.
Trnovsko predmestje;
– aneksa št. 310/82-05/20-64 k pogodbi
št. 214/82-05/20-64 z dne 6. 5. 1982 z dne
1. 7. 1982, sklenjenega med Imos - splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in
Kovše Borutom ter Kovše Barbaro, oba Ul.
bratov Učakar 18, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 388/53
in parc. št. 388/41, vpisani v vl. št. 318, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 19000/2007
Os-5692/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žužek Ljuba, Ziherlova ulica 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 5985/34 – stanovanje z ident.
št. 1722-04445-034, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Ziherlova ulica 43, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 19. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 19000/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski
VS-1 Trnovo št. 282/81-M.G. z dne 9. 10.
1981, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnost Ljubljana Vič – Rudnik in
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč p.o.
ter Žužek Ljubom in Žužek Ljubom ml., oba
Gradišče 14, Ljubljana, za stanovanje št.
34 v V. nadstropju bloka D v soseski VS-1
Trnovo.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2009
Dn 32839/2005
Os-5757/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Benko Maje, Štihova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12 v 4. nadstropju, na naslovu
Štihova ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 3748612, k.o. Bežigrad,
dne 4. 6. 2009, pod opr. št. Dn 32839/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 31. 1. 1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo in kupcem INI,
posredovanje informacij d.o.o., Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 12, v 4.
nadstropju, na naslovu Štihova ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št.
3748712, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2009
Dn 32922/2005
Os-5767/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Andrej Turk, odvetnik v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za podstrešno stanovanje št. 13, v izmeri 117,96 m2 z galerijo,
v izmeri 45,14 m2, na parc. št. 309, vpisani
v vl. št. 129, k.o. Gradišče I, dne 4. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 32922/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 5. 6.
1987, sklenjene med prodajalcem Mihelčič
Tomažem, Rimska 7a, Ljubljana in kupcem
Smrekar Enzom, Kettejeva 6, Koper, za nepremičnino, za podstrešno stanovanje št.
13, v izmeri 117,96 m2, z galerijo, v izmeri
45,14 m2, na parc. št. 309, vpisani v vl. št.
129, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 14811/2009
Os-5768/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zdravka Turka, Linhartova cesta 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje z ident. št. 73.E, v poslovno stanovanjskem objektu Linhartova cesta 1, 3,

5, 7, 9 in 11 v Ljubljani, vpisanem pri podvl.
št. 2667/73, k.o. Bežigrad, dne 8. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 14811/2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
3. 4. 1978, sklenjene med prodajalcem Janezom Rojnikom, Linhartova 3, Ljubljana,
in kupcema Zdravkom in Zdenko Turk, Selniška 15, Ruše, za trisobno stanovanje št.
32 v 8. nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Linhartova 3, 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 22. 7. 2009
Dn 2311/2005
Os-5769/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Johnyja-Rudyja Križmana, Črtomirova
ulica 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 51 v 1. nadstropju,
na naslovu Črtomirova ulica 22, Ljubljana,
v izmeri 31,84 m2, z identifikatorjem št. 51.E,
vpisano v podvl. št. 2852/51, k.o. Bežigrad,
dne 9. 7. 2008, pod opr. št. Dn 2311/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-1533/91
z dne 5. 2. 1992, sklenjene med prodajalcem Občino Ljubljana Center, ki jo zastopa
predsednik izvršnega sveta Branko Cvelbar
in Edvardom Kovačem, Črtomirova 22, Ljub
ljana, za stanovanje št. 51 v 1. nadstropju,
na naslovu Črtomirova ulica 22, Ljubljana,
v izmeri 31,84 m2, z identifikatorjem št. 51.E,
vpisano v podvl. št. 2852/51, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 32497/2008
Os-5770/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Horvat Silve, Šarhova ulica 24, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažni boks v nadstropju desno št. 122, na naslovu Ulica Pohorskega
bataljona, Ljubljana, z ident. št. 80.E, vpisano v podlv. št. 1437/80, k.o. Brinje I, dne
3. 6. 2009, pod opr. št. Dn 32497/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1966,
sklenjene med prodajalcem Skladom za
gradnjo stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Bežigrad in kupcem Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1, Ljubljana, za
nepremičnino, garažni boks v nadstropju desno št. 122, na naslovu Ulica Pohorskega
bataljona, Ljubljana, z ident. št. 80.E, vpisano v podvl. št. 1437/80, k.o. Brinje I;
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– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1,
Ljubljana in kupcem Gliha Božom, Šarhova
8, Ljubljana, za nepremičnino, garažni boks
v nadstropju desno št. 122, na naslovu Ulica Pohorskega bataljona, Ljubljana, z ident.
št. 80.E, vpisano v podvl. št. 1437/80, k.o.
Brinje I.
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 6. 7. 2009
Dn 12483/2008
Os-5771/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Elektroindustrije Obod, a.d. Cetinje,
Crnogorskih junaka b.b., Cetinje, Črna Gora,
ki ga zastopa Milan Pešič, Cesta v Staro vas
1, Postojna, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnini, poslovni prostor A v mezaninu, v stanovanjski stavbi Celovška 103, vl.
št. 3937/9, k.o. Zg. Šiška, dne 30. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 12483/2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 2910/06OD z dne 16. 12. 1966, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana Šiška, in kupovalko
Elektroindustrijo Obod Cetinje, za poslovni
prostor v objektu B v pritličju na SZ strani,
k.o. Zg. Šiška, v izmeri 76,93 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2009
Dn 12495/2008
Os-5773/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Pernata, Ribiška pot
8, Dravograd, ki ga zastopa odv. pisarna
Miro Senica in odvetniki iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 357 in 358, k.o. Poljansko
predmestje, dne 8. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 12495/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
16. 4. 1999, sklenjenega med prodajalko
Frančiško Janežič, Trnovska 4, Ljubljana,
in kupcema Aleksandrom Pernetom, Ribiška pot 8, Dravograd, in Heleno Pernat,
Zarnikova 7, Ljubljana, za nepremičnine
parc. št. 357 in 358, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2009
Dn 6458/2006
Os-5775/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kozamernik Emila, Trubarjeva 79,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. B23 v 7.
nadstropju, na naslovu Trubarjeva ulica 79,
Ljubljana, z ident. št. 122.E, vpisano v podvl.
št. 2292/189, k.o. Tabor, dne 9. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 6458/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1985, sklenjene med prodajalcema Valant
Bredo ter Vodovnik Zvonetom, oba stanujoča Trubarjeva ul. 79, Ljubljana in kupovalko Pandur Livijo, Sadjarska 5b, Maribor,
za nepremičnino, stanovanje št. B23 v 7.
nadstropju, na naslovu Trubarjeva ulica 79,
Ljubljana, z ident. št. 122.E, vpisano v podvl.
št. 2292/189, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 25035/2007
Os-5776/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Prešlenkov Marka, Ulica 28. maja 59, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Jaka Blaganje, Ravbarjeva ulica 8a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
dvosobno stanovanje št. 14, v III. nadstropju z ident. št. 37.E, loggio v III. nadstropju
z ident. št. 38.E in klet št. 14, v kletni etaži
z ident. št. 39.E, na naslovu Rašiška ulica
18, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3998/14,
k.o. Zgornja Šiška, dne 22. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 25035/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3578 z dne 11. 3.
1971, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in kupcem
Hafner Francem, za nepremičnino, dvosobno
stanovanje št. 14, v III. nadstropju z ident. št.
37.E, loggio v III. nadstropju z ident. št. 38.E
in klet št. 14, v kletni etaži z ident. št. 39.E, na
naslovu Rašiška ulica 18, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 3998/14, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2009
Dn 25799/2006
Os-5817/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ču-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bela Ivana, Jakčeva ulica 27, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 22
v 4. nadstropju, na naslovu Jakčeva ulica
27, Ljubljana, z ident. št. 221.E, vpisano
v podvl. št. 1336/102, k.o. Štepanja vas,
dne 9. 7. 2009, pod opr. št. Dn 25799/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 0195/91
z dne 22. 11. 1991, sklenjene med Mestom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Šantl Marinko, Vlahovičeva 27, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
221.E, vpisano v podvl. št. 1336/102, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 19000/2005
Os-5818/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Radej Olge Božene, Beblerjev trg 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 194 v 2. etaži B ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 194.E,
vpisano v podvl. št. 1639/62, k.o. Moste,
dne 9. 7. 2009, pod opr. št. Dn 19000/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 5. 1969, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste
(kot prodajalcem) in Radej Olgo, Ilirska ulica
25, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 194.E, vpisano
v podvl. št. 1639/62, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 4132/2009
Os-5819/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Neže Tomori Kontrec, Linhartova 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. družba Simonič
in Vrančič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. (I) 43 na terasi, na naslovu Linhartova
cesta 1, Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 2667/41, k.o. Bežigrad, dne
24. 6. 2009, pod opr. št. Dn 4132/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
377/74-02/5 z dne 12. 8. 1974, sklenjene
med SGP Grosuplje, Taborska cesta 13,
Grosuplje (kot prodajalcem) in Penca Barbaro, Rožna dolina c. XV. št. 18, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima

sedaj ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št.
2667/41, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 7845/2008
Os-5820/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tadeje Mišmaš, Novakova ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanju št. 53 v 4. nadstropju,
na naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana,
z ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 4136/53,
k.o. Bežigrad, dne 12. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 7845/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 900 z dne 21. 5.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Obnova« Ljubljana (kot prodajalcem) in
Jožico Brezovšek, Trubarjeva 32, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št.
4136/53, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 7213/2008
Os-5821/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marte Mayr, Malgajeva ulica 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje in klet, na naslovu Malgajeva ulic 16, Ljubljana, z ident. št. 9.E
in 10.E, vpisani v podvl. št. 2169/5, k.o.
Spodnja Šiška, dne 6. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 7213/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991,
sklenjene med Banko Slovenije, Titova 11,
Ljubljana (kot prodajalko) in Mayr Mirkom,
Malgajeva 16, Ljubljana (kot kupcem) za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 9.E in
10.E, vpisani v podvl. št 2169/5, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 18238/2004
Os-5824/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine z ident. št. 1.E, v podvl. št. 1906/1, z ident. št. 4.E, v pdovl. št.
1906/3, z ident. št. 5.E, v podvl. št. 1906/4,
z ident. št. 6.E, v podvl. št. 1906/5, z ident.
št. 9.E in 10.E, v podvl. št. 1906/7, z ident.
št. 11.E in 12.E, v podvl. št. 1906/8, z ident.
št. 13.E in 14.E, v podvl. št. 1906/9, z ident.
št. 15.E in 16.E, v podvl. št. 1906/10, z ident.
št. 17.E, v podvl. št. 1906/11, z ident. št.
18.E, v podvl. št. 1906/12, z ident. št. 19.E,
v podvl. št. 1906/13, z ident. št. 20.E, v podvl. št. 1906/14, z ident. št. 21.E, v podvl.
št. 1906/15 in z ident. št. 22.E, v podvl.
št. 1906/16, vse v k.o. Slape, dne 1. 7.
2009, pod opr. št. Dn 18238/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 8. 10. 1985, sklenjene med Podjetjem
za PTT promet Ljubljana, n.sol.o., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Ljubljansko banko, Gospodarsko banko Ljubljana (kot kupovalko)
za nepremičnine, z ident. št. 5.E, v podvl. št.
1906/4, z ident. št 19.E, v podvl. št. 1906/13
in z ident. št. 20.E, v podvl. št. 1906/14, vse
v k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2009
Dn 16806/2008
Os-5846/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorek Iva, Šentjanž nad Dravčami 9, Vuzenica, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine, d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, št. 88 v 5.
etaži s kletno shrambo v 1. etaži, na naslovu
Gašperšičeva 8, Ljubljana, z ident. št. 83.E,
vpisano v podvl. št. 1884/83, k.o. Moste, dne
20. 4. 2009, pod opr. št. Dn 16806/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemjiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 3. 6. 1994, sklenjene med Gradis SPO
p.o. Ljubljana, Šmartinska 32, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kuševič Zlatkom ter Kuševič
Ivico, Meškova 4, Brežice (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 83.E,
vpisano v podvl. št. 1884/83, 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 3. 8. 2009
Dn 10606/2008
Os-5847/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Paš Alenke, Podrečje 86, Domžale, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,

Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, št. 21, na naslovu Prule 1, Ljubljana, z ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 192/21, k.o. Prule, dne
7. 7. 2009, pod opr. št. Dn 10606/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36-02/91-4
z dne 7. 11. 1991, sklenjene med Svetom
zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Marijo Arhar Opačič, Prule 1/21, Ljubljana
(kot kupovalko) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št.
192/21, k.o. Prule.
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. 7. 2009
Dn 12224/2008
Os-5849/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Krajnc Bogomila, Prešernova cesta 32,
Gornja Radgona, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. A62
v 5. etaži, na naslovu Steletova ulica 2, Ljub
ljana, z ident. št. 58.E, vpisano v podvl. št.
1393/61, k.o. Štepanja vas, dne 10. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 12224/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
584/92 z dne 29. 10. 1992, sklenjene med
SKB Podjetjem za promet z nepremičninami
d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana (kot prodajalcem) in Krajnc Bogomilom ter Pavlo, oba
Prešernova 32, Gornja Radgona (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 58.E, vpisano v podvl. št. 1393/61, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 10938/2008
Os-5852/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, Šubičeva ul.
2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 34 v 5.
nadstropju, na naslovu Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl.
št. 5411/33, k.o. Trnovsko predmestje, dne
7. 7. 2009, pod opr. št. Dn 10938/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-529/91 z dne 11. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa predsednik komisije za kadrovske in
administrativne zadeve dr. Rajko Pirant (kot

Št.

72 / 18. 9. 2009 /

Stran

2389

prodajalko) in Angelo Ogrin, Švabičeva 1,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 33.E, vpisano v podvl.
št. 5411/33, 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 29. 7. 2009
Dn 8300/2008
Os-5853/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vesne Vravnik, Novakova ulica 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 35 v 3. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št.
4136/35, k.o. Bežigrad, dne 2. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 8300/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 873 z dne
20. 2. 1971, sklenjene med GP Obnova
Ljubljana (kot prodajalcem) in Golli Lidijo,
Njegoševa 13, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 4136/35, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 13066/2009
Os-5855/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nepremičnine plus
d.o.o., Vojkova cesta 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 81, na naslovu Celovška c.
263, Ljubljana, z ident. št. 81.E, podvl. št.
3385/81, k.o. Dravlje, dne 1. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 13066/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 72-4186 z dne
26. 6. 1972, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard - Invest, Celovška cesta 89, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Muhič Jožico, Jamova
64, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 81.E, vpisano
v podvl. št. 3385/81, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 10498/2008
Os-5856/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kukanja Marije, Ulica XXX. divizije 10, Solkan,
ki jo zastopa Ataurus poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižen
listine za nepremičnino, stanovanje št. 7
v 2. nadstropju, na naslovu Celovška cesta
161, Ljubljana, z ident. št. 107.E, vpisano
v podvl. št. 4544/64, k.o. Zgornja Šiška,
dne 7. 7. 2009, pod opr. št. Dn 10498/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 3114/64-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana-Šiška, Celovška c. 87,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Zadnikar
Stanetom in Jožico, Črna vas 205 pri Ljub
ljani (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 107.E, vpisano v podvl. št.
4544/64, 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 29. 7. 2009
Dn 30314/2007
Os-5857/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čuden Martina, Iška Loka 18, Ig, ki ga zastopa odvetnica Zupančič Ila, Hacquetova 8/I,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnine parc. št. 58 in parc. št. 86,
vpisani v vl. št. 23, parc. št. 204 in parc. št.
243/2, vpisani v vl. št. 17 ter parc. št. 322,
vpisana v vl. št. 729, k.o. Iška Loka, dne
23. 6. 2009, pod opr. št. Dn 30314/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 15. 5. 1995, sklenjene med Čuden
Martinom, Iška Loka 18, Ig (kot prvo pogodbeno stranko) in Mavec Marjanom, Ig
št. 196, Ig (kot drugo pogodbeno stranko),
za nepremičnine, ki imajo sedaj parc. št. 58
in parc. št. 86, vpisani v vl. št. 23, parc. št.
204 in parc. št. 243/2, vpisani v vl. št. 17
ter parc. št. 322, vpisana v vl. št. 729, k.o.
Iška Loka.
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 18. 8. 2009
Dn 27178/2008
Os-5858/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pečar Sonje, Brilejeva ul. 13, Ljubljana, ki
jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 812 v 8.
nadstropju, na naslovu Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 3002/59, k.o. Dravlje, dne 9. 7. 2009,
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pod opr. št. Dn 27178/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana-Šiška
(kot prodajalko) in SOZD ZGP Giposs (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št. 3002/59,
k.o. Dravlje;
– prodajne pogodbe št. 82-7242 z dne
31. 3. 1982, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, n.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Reljič Stevom, Celovška
106, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano
v podvl. št. 3002/59, k.o. Dravlje;
– dodatka k prodajni pogodbi št. 82-7424
z dne 31. 3. 1982 za stanovanje v soseski ŠS-8/2 Dravlje, št. 82-7242/I-SJ z dne
21. 7. 1982, sklenjenega med SOZD ZGP
Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in Reljič Stevom, Celovška 106,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št.
3002/59, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 12712/2008
Os-5859/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mikulan Branka, Parmova ulica 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo, v izmeri 15,00 m2, parc. št.
2186/3, vpisano v vl. št. 986, k.o. Bežigrad,
dne 9. 7. 2009, pod opr. št. Dn 12712/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 11. 1991, sklenjene med
Supančič Martinom, Parmova 24, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Tomašek Joži, Smoletova 12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 2186/3, vpisano
v vl. št. 986, 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 18. 8. 2009
Dn 26885/2004
Os-5872/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjete Mežan-Soban, Črtomirova 31, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini stanovanje in
klet, na Črtomirovi 31 v Ljubljani, z ident. št.
47.E in 48.E, vpisani v podvl. št. 3864/26,

k.o. Bežigrad, dne 7. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 26885/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljub
ljana Bežigrad (kot prodajalko) in Butijer
Marijo (kot kupovalko) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 47.E in 48.E, vpisano
v podvl. št. 3864/26, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 9. 8. 1976,
sklenjene med Butijer Marijo (kot prodajalko) in Malačič Janezom, Črtomirova 31,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 47.E in 48.E, vpisani
v podvl. št. 3864/26, k.o. Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 26. 11. 1993,
sklenjene med Baznik Rihardom, Štihova
14a, Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in Malačič Janezom, Črtomirova 31, Ljubljana (kot
drugo pogodbenik), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 47.E in 48.E, vpisani v podvl.
št. 3864/26, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2009
Dn 10861/2008
Os-5877/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojčić
Zorana, Martina Krpana ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 272, v nadstropju, RGD
2, na naslovu Rašiška, Ljubljana, z ident.
št. 72.E, vpisano v podvl. št. 4343/72, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 10861/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-740
z dne 12. 9. 1968, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo »Standard«,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Voglar Dušanom, Prešernova 19, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 72.E, vpisano v podvl. št.
4343/72, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2009
Dn 12058/2008
Os-5883/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Cotič Anderle, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 44 v 3. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št.
4134/44, k.o. Bežigrad, dne 10. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 12058/2008, izdalo sklep

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1407 z dne 19. 6. 1972, sklenjene med
gradbenim podjetjem »Obnova«, Titova cesta 39, Ljubljana (kot prodajalcem) in Svetlin
Železnik Eriko, Merčnikova 1, Ljubljana (kot
kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 4134/44,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2009
Rz 326/09
Os-6082/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Občine Sežana z dne 6. 4. 2009, oklicuje
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer s parc. št. 165/196 in 289/36,
obe k.o. Gropada.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Občine Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 9. 2009
Dn 1439/2009
Os-6034/09
Okrajno sodišče v Škofji Loki,
je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1439/2009, začeti na predlog predlagateljice Saše Pirkovič, Podlubnik 162, 4220
Škofja Loka, ki jo zastopa odvetnica Lucija
Repanšek iz Škofje Loke, s sklepom z dne
28. 8. 2009 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za
nepremičnino 19.E, trisobno stanovanje št.
19/IV, prost. za ozimnico in shrambo št. 19,
Frankovo naselje 70, 4220 Škofja Loka, v izmeri 71,09 m2, vl. št. 1183/19, k.o. Suha, lastnik Občina Škofja Loka, mat. št. 5883318,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, do
1/1.
Vsebina listin:
a) listina, izstavljena s strani pravnega
prednika Občine Škofja Loka, kot lastnika,
v korist Zavoda za hladilno tehniko pri LTH
Škofja Loka, kot kupca, na podlagi katere
je slednji pridobil lastninsko pravico na paracelah št. 616/4, št. 620 ter št. 103/4, k.o.
Suha, iz katerih je potem nastala med drugim parcela št. 626/10, na kateri se nahaja
stan. stavba Frankovo naselje 70, Škofja
Loka, v kateri je stanovanje;
b) kupna in prodajna pogodba za stanovanje z dne 21. 12. 1965, sklenjena med
Zavodom za hladilno tehniko pri LTH Škofja
Loka, kot prodajalcem in Janezom Kržišnikom iz Škofje Loke kot kupcem;
c) dodatek h kupni in prodajni pogodbi za
stanovanje z dne 1. 6. 1966, sklenjen med
Zavodom za hladilno tehniko pri LTH Škofja
Loka, kot prodajalcem in Janezom Kržišnikom, Majdo Kržišnik, Milanom Kržišnikom in
Aleksandrom Kržišnikom, kot kupci.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Saše Pirkovič, roj. 10. 10. 1978,
Podlubnik 162, Škofja Loka, do 5/16.

Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih za
vknjižbo lastninske pravice v korist Saše
Pirkovič, roj. 10. 10. 1978, Podlubnik 162,
Škofja Loka, do 5/16.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 8. 2009
Dn 2068/2008
Os-6210/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje
Mehlmauerja, Ljubjanska cesta 39, Bled, ki
ga zastopa direktor Dominvesta d.o.o., Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-896-5.E,
pri podvl. št. 1587/5, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 2068/2008 z dne
8. 9. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe št. 2-3/801-91 z dne 10. 2. 1992,
sklenjene med prodajalcem Kompas hoteli
Kranjska Gora, p.o., Kranjska Gora in kupcem Mitjem Mehlmauerjem, Borovška 9,
Kranjska Gora, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 5, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Kranjski Gori, Borovška 9.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju
5.E, pri podvl. št. 1587/5, k.o. Kranjska Gora,
v korist predlagatelja Mitje Mehlmauerja do
celote, predložena listina pa ni izvirniku.
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 8. 9. 2009
Dn 2875/2008
Os-6302/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mire
Plečnik in Zdravka Plečnika, oba Dunajska
cesta 181, Ljubljana, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju 16.E pri podvl.
št. 1331/16, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 2875/2008 z dne 11. 9. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je notarskega zapisa opr.
št. SV 501/2001 z dne 23. 11. 2001, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11. 2001,
sklenjene med prodajalcem HTP Gorenjko,
hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora,
d.d., Kranjska Gora in kupcema Miro Plečnik in Zdravkom Plečnikom, oba Dunajska
cesta 181, Ljubljana, s katero je prodajalec
prodal počitniško stanovanje – apartma št.
B 16, v 4. nadstropju apartmajske stavbe
na naslovu v Kranjski Gori, Koroška cesta
6, v skupni izmeri 44,90 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 16.E pri podvl. št. 1331/16, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagateljev Mire Plečnik
in Zdravka Plečnika do celote, predložena
listina pa ni v izvirniku.
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 tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po-
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datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 9. 2009
Dn 3553/2008
Os-6304/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Simčiča, Železna cesta 10a, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik na Jesenicah Janez Poljšak, zaradi vpisa lastninske pravice
na stanovanju 13.E pri podvl. št. 667/13,
k.o. Podkoren, s sklepom opr. št. Dn št.
3553/2008 z dne 11. 9. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je kupoprodajne pogodbe z dne 30. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Andrejem
Sedejem, Podkoren 18, Kranjska Gora in
kupcem Janezom Simčičem, Beblerjev trg
10, Ljubljana, s katero je prodajalec prodal
apartma št. 21, v nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Podkoren
18, v izmeri 26,50 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 13.E pri podvl. št. 667/13, k.o. Podkoren,
v korist predlagatelja Janeza Simčiča do celote, predložena listina pa ni v izvirniku.
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 11. 9. 2009
Dn 6314/09
Os-6260/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 30,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini parc. št. 422/19, vl. št. 41,
k.o. Melje, pod opr. št. Dn 6314/09, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 430-06-190/2002-3
z dne 30. 5. 2003, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
ki ga je zastopal minister Anton Grizold in
kupcem Podjetjem za proizvodnjo in storitve
E-Static d.o.o., Ulica heroja Jevtiča bš, Maribor, ki ga je zastopal direktor Albert Skok,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino parc. št. 422/19, pripisano vl. št.
41, k.o. Melje in zemljiškoknjižnega dovolila
šifra 430-06-190/2002-5 z dne 16. 6. 2003,
v katerem je prodajalec na osnovi prodajne
pogodbe št. 430-06-190/2002-3 z dne 30. 5.
2003, dovolil na navedeni nepremičnini
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009
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Dn 6707/09
Os-6261/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Sever, stanujoče Lavričeva ulica 18,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1813/37,
k.o. Koroška vrata, v korist predlagateljice
v višini 1/2 celote, v korist Petre Sever, stanujoče Lavričeva ulica 18, Maribor, v višini
1/6 celote in v korist Draga Severja, stanujočega Partizanska cesta 48, Maribor v višini
1/3 celote, pod opr. št. 6707/09, dne 1. 7.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1421-1/VM z dne 15. 9.
1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91)
med prodajalcem Vodnogospodarsko podjetje Hidroing d.o.o., Maribor, Ljubljanska ulica
9, ki ga je zastopal direktor Marjan Vraničar
in kupcema Vinkom Voršičem in Blanko Voršič, stanujočima Lavričeva ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal
2-sobno stanovanje št. 37 v stavbi Lavričeva
ulica 18, Maribor in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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, Petre Sever in Draga
Severja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009
Dn 8721/09
Os-6262/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Čuić, Trg Borisa Kidriča 2, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1788/41, k.o.
Spodnje Radvanje, v korist predlagateljice
v višini 1/2 celote in v korist Mladena Čuića,
stanujočega Trg Borisa Kidriča 2, Maribor,
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 8721/09,
dne 10. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 4-1/42 C z dne
27. 2. 1987 s 1. dodatkom z dne 2. 3. 1988,
sklenjene med investitorjem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor po pooblaščeni organizaciji Zavodu za izgradnjo Maribora, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec
in soinvestitorjema Majo Čuić in Mladenom
Čuićem, zastopanih po zakonitem zastopniku, očetu Vladmiru Čuiću, stanujočih Ulica
Veljka Vlahoviča 73, Maribor, s katero so se
pogodbeniki dogovorili, da soinvestitorja sodelujeta pri izgradnji stanovanjskega objekta
C v soseski Studenci I na parc. št. 942, k.o.
Zgornje Radvanje in si v zameno za to zagotovita stanovanje št. 2 v pritličju v lameli C 4
in na katerem je investitor dovolil vknjižbo
etažne lastnine v korist soinvestitorjev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 2036/2009
Os-6209/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Dušanke Gavrić, Gradišče 14A, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine
kupoprodajne z dne 25. 5. 1993, sklenjene med prodajalcem Bogomirom Markljem,
Vrhnika, Petkovškova 4, in kupcema Urško
Božnar, Pristava 15, Polhov Gradec, in Danilom Todorovičem, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
za nepremičnino stanovanje št. 2 v pritličju
(1. etaži), s shrambo št. 2 v kleti (1. etaži),
v stavbi z naslovom Gradišče 14A, Vrhnika,
z identifikacijsko številko 2.E (2002-2583-2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dušanke Gavrić, Gradišče 14A, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe, št. 245/82-05/20-67, z dne 20. 5. 1982,
aneksa z dne 1. 12. 1982 in kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 5. 2002.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 9. 2009
Dn 2110/2009
Os-6259/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Marjana Marklja, Tomšičeva ulica 12, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, prodajne pogodbe z dne 6. 4. 1994,
sklenjena med prodajalcema Alojzom Mrakom in Jožico Mrak, oba Logatec, Stara cesta 96 in kupcem Petrom Skvarčo, Logatec,
Pavšičeva ulica 26, za nepremičnino, garaža št. 18, v etaži 2, v stavbi id. št. 2016-592
ob Pavšičevi ulici v Logatcu, z identifikacijsko številko 10.E (2016-592-10).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marjana Marklja in Marije Markelj,
Tomšičeva ulica 12, Logatec, na podlagi te
prodajne pogodbe, prodajne pogodbe z dne
14. 1. 1991, kupoprodajne pogodbe z dne
24. 5. 1999 in dodatka k aktu o oblikovanju
etažne lastnine z dne 3. 6. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 9. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 163/2008
Os-5972/09
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni sodnici Dušanki Rojc, v izvršilni zadevi upnice
Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, OE Kranj, Bleiweisova
20, Kranj, zoper dolžnika Antona Arsenjuka, Čopova ulica 23, Celje, zaradi izterjave
65,68 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Antonu Arsenjuku, Čopova ulica
23, Celje, se postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. divizije 8,
Celje.
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 Celju
dne 16. 7. 2009
VII P 3065/2006
Os-5729/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Urški Gašperin v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Tomažu Videčnik, Na preloge 7, Miklavž na
Dravskem polju (prej Tomšičeva 34, Slovenska Bistrica), zaradi plačila 3.399,93 EUR
s pripadki, dne 31. 7. 2009 sklenilo:
Odvetnika Petra Skubica se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke
v tej pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2009
VL 24202/2009
Os-5896/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marjan
Feguš, Prešernova ulica 23a, Celje, proti
dolžnici Mariji Kok, Cesta Miloša Zidanška
9, Šentjur, zaradi izterjave 3.151,26 EUR,
sklenilo:
dolžnici Mariji Kok, Cesta Miloša Zidanška 9, Šentjur, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Novak Aleš, Ulica XIV. divizije 8, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
VL 10374/2009
Os-5908/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Diners Club SLO d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžnici
Lidiji Jakop, Kersnikova cesta 17, Velenje
– dostava, zaradi izterjave 508,56 EUR,
sklenilo:
dolžnici Lidiji Jakop, Kersnikova cesta
17, Velenje – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
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VL 78173/2008
Os-5921/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Majde Lah s.p., Klanec 13,
Komenda, ki jo zastopa odv. Jožica Mlinarič, Slamnikarska cesta 14, Domžale, proti
dolžniku Leopoldu Pogačarju, Zlato polje
2, Lukovica, zaradi izterjave 901,41 EUR,
sklenilo:
dolžniku Leopoldu Pogačarju, Zlato polje
2, Lukovica, 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
Slivnik Andrej, Cigaletova 7, 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 1. 7. 2009
VL 19644/2009
Os-5926/09
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 Marjanu Pervinšku, Litostrojska
cesta 10, Ljubljana, zaradi izterjave 891,01
EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Pervinšku, Litostrojska
cesta 10, 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
Snoj Jure, Vodnikova 163b, 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 6. 7. 2009
VL 10910/2009
Os-5927/09
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 Adnanu Veliću, Blejska cesta 13, Tržič, zaradi izterjave 900,18 EUR,
sklenilo:
dolžniku Adnanu Veliću, Blejska cesta
13, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009

vl 90876/2008
Os-5928/09
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 Aleksandru Kocjančiču, Rumičev
breg 48, Moravske Toplice, zaradi izterjave
721,29 EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Kocjančiču, Rumičev breg 48, Moravske Toplice, 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 Bačič Dean, Slomškova 11, Murska Sobota.
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 3. 7. 2009
VL 46855/2008
Os-5947/09
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 Mario Veingerl, Partizanska
cesta 63, Maribor, zaradi izterjave 736,93
EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odv.
Doles Andreja, Kolodvorska 6, Domžale,
ki je bil postavljen s sklepom z dne 15. 4.
2009.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gerlovič Rok, Ulica talcev 1, 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 5. 6. 2009
VL 7875/2009
Os-5957/09
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 Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Sanelu Hadžiču, Ribarjeva ulica 3/a, Celje, zaradi izterjave 676,09 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sanelu Hadžiču, Ribarjeva ulica
3/a, 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 odv.
Matjaž Klep, Gledališka 2, Celje.
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 15. 6. 2009
VL 61021/2008
Os-5959/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnika Converta d.o.o., Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Milanu Simiću, Šturmovci 15, Videm pri
Ptuju, zaradi izterjave 1.872,69 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Milanu Simiću, Šturmovci 15, Videm pri Ptuju, 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 odv. Tomaž Alič, Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2009
VL 93118/2008
Os-5980/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, proti dolžniku Rubeve d.o.o.,
Okrogarjeva ulica 13, Celje, Dušan Gajšek, Gledališki trg 6, Celje, zaradi izterjave
3.309,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Rubeve d.o.o., Okrogarjeva ulica 13, Celje, Dušan Gajšek, Gledališki trg
6, 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 odv.
Roman Mavri, Trubarjeva 21, 3270 Laško.
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. 6. 2009
VL 57105/2009
Os-6045/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Jožefu Tkalcu, Mesarska
ulica 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa
odv. Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 297,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožefu Tkalcu, Mesarska ulica
14, 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.
Sušnik Marjan, Nazorjeva 10, 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. 7. 2009
VL 13201/2009
Os-6048/09
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 Damirju Horozoviću, Cesta
Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, zaradi izterjave
797,32 EUR, sklenilo:
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dolžniku Damirju Horozoviću, Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, 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.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, 4270 Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
VL 56106/2009
Os-6050/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Rado Pižem s.p., Mala Loka
15, Domžale, ki ga zastopa odv. Zoran Hajtnik – odvetnik, Slovenska cesta 24, Mengeš, proti dolžniku Adrianu Kolenku, Vintarovci 44a, Ptuj, zaradi izterjave 6.213,49
EUR, sklenilo:
dolžniku Adrianu Kolenku, Vintarovci
44a, 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 začasno zastopnico se postavi Majnik
Berghaus Maja, Aškarčeva 16, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
VL 82662/2008
Os-6088/09
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 Damijanu Grifiču, Miklavž pri
Taboru 44, Tabor, zaradi izterjave 967,91
EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Grifiču, Miklavž pri
Taboru 44, Tabor, 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 Gričnik Jasmina, Šlandrov trg 5, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2009
VL 128975/2008
Os-6094/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol Toplarna Hrastnik
d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, Hrastnik, proti
dolžnici Ani Marinc, Novi Log 19d, Hrastnik,
zaradi izterjave 511,74 EUR, sklenilo:
dolžnici Ani Marinc, Novi log 19d, Hrastnik, se na podlagi 4. točke drugega od-
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stavka 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 Blatnik Ivan, Kešetovo 15, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2009
VL 106060/2008
Os-6126/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ga zastopa Mateja Nadižar, Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
proti dolžniku Boštjanu Polajnarju, Cesta
Staneta Žagarja 36, Kranj, ki ga zastopa
odv. Božidar Bohinc, Nadižarjeva 11, Kranj,
zaradi izterjave 475,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Polajnarju, Cesta Staneta Žagarja 36, Kranj, 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 Božidar Bohinc, Nadižarjeva 11, Kranj.
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 21. 7. 2009
VL 71955/2008
Os-6134/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KSP Litija d.o.o., Ponoviška
cesta 15, Litija, ki ga zastopa odvetnik Crnkovič Ljubomir, Kidričeva cesta 1, Litija, proti dolžniku Stanislavu Medvešku, Spodnje
Jelenje 1, Dole pri Litiji, ki ga zastopa odv.
Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 267,10 EUR, sklenilo:
dolžniku Stanislavu Medvešku, Spodnje
Jelenje 1, Dole pri Litiji, 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 Jeras Samo, Tolstojeva 4, 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 21. 7. 2009
VL 78598/2008
Os-6144/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti
dolžnici Miheli Gole, Pod lipami 8, Celje, zaradi izterjave 226,81 EUR, sklenilo:
dolžnici Miheli Gole, Pod lipami 8, 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 Zlobec Aleksander, Cankarjeva 9, 3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009
VL 79884/2008
Os-6145/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
proti dolžnici Bernardki Fister, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, Bojan Fister, Ljubljanska
cesta 89, Domžale, zaradi izterjave 63,07
EUR, sklenilo:
dolžnici Bernardki Fister, Ljubljanska cesta 76, Domžale, 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 Tatjana Markelj, Ljubljanska cesta 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2009
I 2125/2000
Os-3582/09
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Telekomunikacijske storitve
Si.mobil, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
Tomšičeva 3, Ljubljana, proti dolžniku Robertu Brinarju, Opekarna 27, Trbovlje, zaradi
izterjave 263,29 EUR sklenilo:
dolžniku Robertu Brinarju, Opekarna 27,
Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico odv. Mileno Lukmar, Kidričeva 3, Zagorje ob Savi.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 4. 2009

Oklici dedičem
D 350/2009
Os-6074/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Frančiški Dolenc, hčerki Franca, upokojenki, rojeni dne
22. 4. 1925, državljanki Republike Slovenije,
vdovi, umrli dne 16. 4.2 009, nazadnje stalno stanujoči Dobojska ulica 44, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, o veljavnosti katere se morajo izreči tudi zakoniti dediči, ki bi lahko dedovali zapuščino
v primeru, če bi se izkazalo, da oporoka ni
veljavna. Sodišče je ugotovilo, da je zapu-
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stnica zapustila zakonite dediče II. dednega
reda, in sicer nečake in nečakinje. Po podatkih sodišča je med drugim zapustničin pok.
brat Anton Konestabo zapustil dve hčerki,
torej zapustničini nečakinji, sodišču pa ni
znano, ali sta še živi in kje prebivata.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da so
zapustničini zakoniti dediči, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica in
objave oklica na oglasni deski sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 8. 2009
D 150/2009
Os-6075/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok.
Antonu Kocjančiču (Antonio Canziani), roj.
20. 9. 1889, nazadnje stanujočem v Dolu
14, Črni Kal, ki je umrl dne 30. 11. 1956.
Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 9. 2009
D 120/2009
Os-6076/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Kocjančič Ivanu, sin Ivana, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega. Dediči
niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 9. 2009
D 121/2009
Os-6077/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji
Domio, neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo. Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 9. 2009
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D 123/2009
Os-6078/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Kocjančič Antonu, sin Ivana, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega. Dediči
niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 9. 2009
D 258/2007
Os-5727/09
Peter Božiglav, iz Zg. Škofij 113, je dne
25. 12. 1970 umrl in ni zapustil oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustnikova
hči Olga Monsalvi.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnico Cvetka
Birsa, Ankaran, Ivančičeva 19.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2008

Oklici pogrešanih
N 20/2009
Os-6157/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagatelja Vinka Prosena, Trpčane 28, 6250 Ilirska Bistrica, po
predlogu za razglasitev za mrtvega Jakoba
Jaksetiča, od Ivane in Primoža Jaksetič,
roj. 25. 4. 1896, v Trpčanah, št. 42, 6250
Ilirska Bistrica, za katerega ni znano, ali je
bil kdaj poročen, imel naj bi hčerko, ki naj bi
umrla nekje v Avstraliji, v letih 1921 in 1926
je pogrešani pridobil nepremičnine, okrog
leta 1926 pa naj bi odšel v Ameriko in od
takrat dalje o njem ni bilo nobenega glasu
več, glede na datum njegovega rojstva pa
se predvideva, da je umrl, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, poziva vse,
ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti
pogrešanega Jakoba Jaksetiča, da v roku
3 mesecev od objave oklica v Uradnem
listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici
za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 8. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Gregorič Nives, Prvačina 76/b, Prvačina,
zavarovalno polico, št. 41601100022,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnb-307345
Klavžar Martin, Pionirska pot 1, Žiri,
zavarovalno polico, št. 50500031035,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-307171
Lazić Nataša, Cankarjeva 27, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500003928, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnb-307320
Muršič Robert, Bresnica 91, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 50500022686, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx-307298
Pretnar Mitja, Rožna ulica 8, Postojna,
zavarovalno polico, št. 50500046749, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv-307350
Rampe Vili, Stari log 47, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 164-1047966, izdala
zavarovalnica Maribor. gnf-307191

Spričevala preklicujejo
Adamič Neža, Jarška cesta 73, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008. gng-307165
Ajdinović Amanda, Močnikova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnq-307205
Andrinek Damjana, Ponikva 24a, Ponikva,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra Kamnik,
izdano leta 1991. gnd-307197
Andrinek Damjana, Ponikva 24a,
Ponikva, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Celje, izdano leta 1989.
gnx-307198
Andrinek Damjana, Ponikva 24a,
Ponikva, diplomo Srednje ekonomske in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra Kamnik.
gnz-307196
Anušič Marisa, Koreninova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 6. in 7. razreda OŠ
Vrhovci Ljubljana, izdano leta 2006 in 2007.
gnt-307456
Arčon Vanda, Bilje 31, Renče, spričevalo
1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdano leta 1974, izdano na ime Pajek
Vanda. gnn-307258
Banfič Darko, Mestni trg 13, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole – Šolski center Celje,
izdano leta 1999. gnm-307209
Bečkanović Haris, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta
2005. gnm-307459
Belec Miran, Viktorja Kukovca 3,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ljutomer, izdano leta 1976.
gnk-307315
Božič Jelka, Celovška cesta 122,
Ljubljana, 3. in 4. letnik Gimnazije Šentvid

ter maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi. gnv-307175
Brakić Armen, Utik 7/a, Vodice, obvestilo
o uspehu 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška – smer elektrotehnik, elektronik,
izdano leta 2002. gnr-307279
Bregar Matej, Ul. Slavka Gruma 74, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2000 do 2004. gnl-307285
Bučar Maja, Ostrog 39, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2009. gnd-307168
Cigler Gerhard, Fikšinci 28/a, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Rakičan – smer VIP kmetovanje.
gne-307467
Cigut Zoltan, Borejci 12, Tišina, spričevalo
šole poklicnega voznika motornih vozil,
izdala Avtošola Ježica Ljubljana, dislocirani
oddelek avtošole Štefan Kovač v Murski
Soboti, izdano leta 1974. gnf-307241
Čerimovič Ida, Bračičeva 8, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 206. gni-307188
Dautović Suzana, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole Kranj, šolsko leto 2002/03
in 2003/04 – konfekcijski modelar.
gnk-307286
Debenec Žiga, Cesta 8. maja 3e, Log
pri Brezovici, spričevalo 3. in 4. letnika
ERSŠG Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009.
gno-307432
Derk Robert, Rjava cesta 2/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnq-307380
Dežman Iris, Vrtnarija 2/a, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2009. gns-307303
Djokić Dimitrij, Mestni trg 7, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca,
izdano leta 2001. gnm-307334
Duhanič Primož, Gazice 7, Cerklje ob
Krki, indeks, št. 11140260058, izdala Višja
strokovna šola Brežice. gno-307457
Đuričić Marinko, Ulica Ranka Šipke 31a,
Banja Luka (BiH), spričevalo o zaključnem
izpitu Šola za voznike motornih vozil Novo
mesto, izdano leta 1977. gnt-307202
Đuris Miroslav, Kunaverjeva ulica
2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacijo, izdano leta 2007.
gnd-307368
Erzin Tjaša, Gerbičeva ulica 18, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2003 in 2005. gnw-307374
Fazlija Jazbec Zora, Ivana Rozmana 5,
Sežana, spričevalo 5. razreda OŠPP Vzgojni
zavod Planinat, izdano leta 1990, izdano na
ime Jeremič Zora. gny-307347
Frančič Gašper, Dol. Stara vas 24,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto – kmetijski tehnik,
izdano leta 2007. gnk-307311
Frkal Nina, Mrakova cesta 7, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2008. gnj-307212

Gale Simon, Podutiška cesta 85,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in Gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2006. gng-307415
Gojak Suan, Dantejeva ulica 4, Izola
– Isola, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter zaključno spričevalo Gimnazije Piran.
gng-307215
Golob Andrej, Cankarjeva ulica 18,
Domžale, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje strojne šole v Ljubljani. gni-307388
Golob Urška, Srednja vas v Bohinju
71, Srednja vas v Bohinju, maturitetno
spričevalo Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 2003. gnk-307236
Grabovica Duško, Kvedrova cesta 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ledina,
izdano leta 2005. gnh-307289
Granda Dorian, Trata III 4, Kočevje,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
in spričevalo o poklicni maturi Gimnazije
Kočevje, izdano leta 2006. gng-307440
Gregori Zvonko, Zg. Jablane 12, Cirkovce,
zaključno spričevalo poklicnega voznika,
številka diplome 175, leta 1988, izdala Šola
za poklicne voznike. gnm-307184
Grgič Domen Pavel, Pod topoli 80,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije
Ledina, leta 1990. gnb-307220
Grgović Admira, Vrhpolje pri Kamniku
68, Kamnik, spričevalo od 1. do 4. letnika,
spričevalo poklicne mature in obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana –
turistični tehnik, izdano leta 2000 do 2004.
gnr-307379
Grlj Mateja, Smrje 10, Prem, spričevalo o
poklicni maturi Srednje šole Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 2005. gnp-307406
Grohar Anže, Bašelj 75, Kranj, spričevalo
1. letnika Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, izdano leta
1994. gne-307442
Gyorek Ines, Lendavska ulica 37/a,
Murska Sobota, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2006 in 2008. gnu-307251
Horvat Sindi, Genterovci 12, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo poklicne mature
Dvojezične srednje šole v Lendavi –
ekonomski tehnik. gnv-307450
Hribernik Borut, Lavrovec 8, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2008. gno-307232
Hrovat Lucija, Sokolska ulica 14,
Mirna, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnv-307325
Humar Andrej, Gubčeva ulica 7, Kranj,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnq-307305
Ibralić Almira, Liptovska 36, Slovenske
Konjice, spričevalo Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko – smer
frizer, šolsko leto 2007/08. gni-307263
Ilar Manca, Vrh pri Ljubnu 2/a, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 4. letnika in
spričevalo o opravljeni maturi Centra
biotehnike in turizma Grm Novo mesto,
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izdano leta 2001, 2002, 2003 in 2004.
gnn-307308
INTER-ES Izobraževanje in svetovanje
d.o.o., Trg svobode 019, Kanal, diplomo
izdana na ime Martina Flere, št. 170-D/08,
izdana leta 2008, na Višji strokovni šoli
Interes. gnq-307355
Istenič Nina, Triglavska 12, Žiri,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vega
Idrija, izdano leta 2009. gnp-307306
Jakupović Larisa, Cesta 1. maja 116,
Jesenice, spričevalo od 1. do 3. letnika
Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica, izdano leta 2002 do 2005.
gns-307253
Jandrijević Bojan, Titova 79, Jesenice,
spričevalo 1. in 2. letnika CSUI Jesenice –
obdelava kovin, izdano leta 1987 in 1988.
gnt-307252
Jelenko Darja, Mala Mislinja 11/b,
Mislinja, spričevalo 1. letnika Strojne
šole Velenje, izdano na ime Sušec Darja.
gnf-307316
Jelenko Darja, Mala Mislinja 11/b,
Mislinja, spričevalo 2. letnika Strojne
šole Velenje, izdano na ime Sušec Darja.
gne-307317
Jelenko Darja, Mala Mislinja 11/b,
Mislinja, spričevalo 3. letnika Strojne šole
Velenje – oblikovalec kovin, izdano na ime
Sušec Darja. gnd-307318
Jenko Žan, Trebinjska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2007. gnb-307170
Jerin Boris, Križ 16, Komenda, potrdilo o
uspehu 2. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, Srednja ekonomska šola.
gnc-307369
Jesih Katja, Tržaška cesta 17, Podčetrtek,
spričevalo 1. letnika Poslovne komercialne
šole v Celju – program administrator, izdano
leta 2005. gnz-307346
Jogič Melisa, Kidričeva 4, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju – ekonomski tehnik, izdano leta
2009. gnc-307344
Jošt Miha, Ulica bratov Tuma 24,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2004, 2005,
2007 in 2008. gni-307413
Jovanović Blaž, Hotemaže 96, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2008. gnh-307389
Kalabić
Sanela,
Trpinčeva
ulica
63, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole, izdano leta 2005.
gnw-307174
Kalničanec Sanja, Pod kostanji 18, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju – ekonomski tehnik, izdano leta
2007. gnh-307264
Kanižar Janja, Trg Franca Fakina 2b,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2005. gnk-307361
Kašič Jernej, Šentrupert 16, Šentrupert,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnu-307326
Kavčič
Anja,
Gorenja
Dobrava
29, Gorenja vas, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2006.
gnm-307259
Kelenc Damjan, Gorišnica 47, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in
tehnične elektro šole na Ptuju, izdano leta
1997. gnz-307446

Kersnik Marko, Pod hrastni 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje grafične šole
Ljubljana, izdano leta 2005. gnf-307166
Klemenc Andrej, Šmartno 27, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo letno Srednje elektro
in strojne šole Kranj, program tehnična
gimnazija, izdano leta 2000. gns-307178
Klep Katja, Ul. 28. maja 27, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
1991 in 1992. gng-307340
Klobučarič Sebastian, Prijateljeva ulica
17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem – natakar,
izdano leta 2009. gni-307313
Klopčič Daliborka, Bevško 19, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnik Srednje upravno
administrativne šole. gni-307213
Kobal Andreja, Trnovec 12, Zabukovje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
Center, izdano leta 1998. gnw-307199
Kocbek Janez, Negova 58, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2009.
gnx-307423
Kogej Mateja, Šolska ulica 6, Spodnja
Idrija, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija
Vega Idrija, izdano leta 2004. gnz-307296
Kokalj Maja, Savska c. 23, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SRZŠ Jesenice, izdano
leta 2007. gns-307203
Kolar Anton, Polzela 23, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 1978, izdano na ime Kolar
Antun. gnn-307208
Kolbl Božidar, Cven 25, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2008. gns-307328
Komelj Elizabeta, Koseškega 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2009. gnd-307418
Korenjak Nina, Lepa njiva 48, Mozirje,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2007 in 2009. gnr-307254
Kostrevc Gregor, Slepšek 16, Mokronog,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2001.
gnd-307393
Koteska Kaja, Loka pri Zidanem Mostu
62, Loka pri Zidanem Mostu, spričevalo 2.,
3. letnika, spričevalo o zaključnem izpitu
in obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2005, 2006. gni-307292
Kous Tanja, Krog, Brodarska 10, Murska
Sobota, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1998 in
1999. gnd-307443
Kovač Patrik, Ulica Zvonimira Miloša 22,
Izola – Isola, spričevalo 3. letnika Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2008.
gnu-307176
Koželj Nik, Ulica Maksima Gorkega 1,
Celje, indeks, št. 23050070, izdala Fakulteta
za strojništvo Ljubljana. gni-307463
Krasko Katarina, Smrečnikova ulica
22, Novo mesto, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1993. gnj-307366
Kristovski Jakica, Rudnik II/8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gns-307403
Kuzman Robert, Zelena pot 28,
Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitekturo,
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gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, št.
2231, izdana leta 1988. gni-307288
Lamut Nina, Šipek 5, Dragatuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto – smer
natakar, izdano leta 2002. gnj-307287
Lang Robert, Vaneča 57/b, Puconci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1993. gnz-307321
Lapanja Anita, Ročevnica 29, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 4. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998, 1999, 2000 in 2001. gnx-307448
Lapornik Nejc, Valentiničeva 20, Laško,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje
– srednja šola za strojništvo in mehatroniko,
izdano leta 2009. gnf-307291
Lebeničnik Luka, Prisojna pot 20,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za elektrotehniko, izdano leta 2007.
gng-307190
Lilija Katja, Stražica 22, Frankolovo,
spričevalo 3. letnika Šole za hortikulturo
in vizualne umetnosti v Celju – aranžerski
tehnik, izdano leta 2005. gnx-307348
Lozej Blaž, Sejmiška pot 10, Sežana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnt-307227
Mahnič Teja, XXX. divizije 20, Portorož
– Portorose, indeks, št. 62000514, izdala
Fakulteta za turistične študije. gng-307390
Majcen Vlado, Šentpetrska 15, Maribor,
spričevalo 4. letnika Kmetijske srednje šole
Maribor, izdano leta 1970. gnh-307339
Marjanović Dušan, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 4. letnik
Srednje lesarske šole Nova Gorica, leto
izdaje 1996. gnl-307435
Martinc Jure, Maistrov trg 13, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1992. gnq-307330
Matej Mihalič, Sodišinci 10/B, Tišina,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Rakičanu, izdano leta 2002.
gnl-307210
Matekovič Silvija, Radovica 19, Metlika,
indeks, št. 7105063, izdala Biotehniška
fakulteta. gnf-307441
Matjašec Sonja, Gomilica 38, Turnišče,
spričevalo 4. letnika SŠGT. gny-307447
Meglič Gregor, Paloviče 10, Tržič, indeks,
št. 18050752, izdala Filozofska fakulteta.
gnv-307225
Meglič Manuela, Podmark 5, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole Ljubljana in izpis iz evidence
za leto 2003/04. gny-307222
Mehinagić Fata, Gortanova 6, Izola
– Isola, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2006. gnw-307324
Mihalinec Nives Kim, Ulica bratov Učakar
78, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gnb-307445
Mihelčič Katja, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2008. gnc-307169
Mihelič Mitja, Knafljev trg 12, Ribnica,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1988, 1989, 1990 in 1991. gnc-307294
Mihevc Tomaž, Frankopanska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in
zaključni izpit Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev. gnj-307437
Miklavčič Barbara, Sinja Gorica 63/a,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
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SUAŠ Ljubljana, izdano leta 1994, izdano
na ime Petkovšek Barbara. gnu-307401
Miljević Žaklina, Obrije 13 a, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ŠCPET, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. gnj-307312
Minić Adijana, Gabrje 99E, Dobrova,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2007. gnu-307226
Mišjak Zdenka, Kandija 21, Brusnice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1995 in 1996. gnq-307180
Mitrović Dušan, Ulica bratov Učakar
4, Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Uradni list RS, št. 1/09 z dne
9. 1. 2009. gnt-307427
Murtić Alma, Novi log 13, Hrastnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole v Trbovljah, izdano
leta 2006, 2007 in 2008. gnt-307302
Murtić Emilija, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani. gng-307465
Muzafirović Sara, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gno-307382
Nakič Irena, Celovška cesta 287,
Ljubljana, diplomo, spričevalo 3. in
4. letnika Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Ljubljana, izdano na Pikl Irena.
gnp-307256
Nikolavčič Teja, Ohonica 4, Vrhnika,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Poljane.
gne-307242
Novak Sergeja, Gorjane 25/a, Podsreda,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Krško, izdano
leta 2009. gnm-307284
Novšak Anita, Krmelj 20, Krmelj,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gns-307378
Obal Denis, Moščanci 44, Mačkovci,
indeks, št. 93423505, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. gns-307453
Oblak Jerbej, Lahomno 65, Laško,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo in mehaniko, izdano leta 2006.
gng-307365
Ocepek Centrih Metka, Koroška 31,
Velenje, indeks Gimnazije Center Celje,
leto izdaje 1989, na ime Ocepek Metka.
gnd-307468
Ogrizek Tjaša, Znojile pri Krki 30,
Krka, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2007. gnc-307469
Omahen Gašper, Volavlje 47, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2007 in 2008. gnj-307462
Omahen Tadej, Volavlje 16, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000,
2001 in 2002. gnp-307460
Palić Ajda, Trata 8, Kranj, spričevalo 1.
letnika Srednje trgovske šole, izdano leta
2006. gnf-307416
Paljk Tina, Potoče 44A, Dobravlje, indeks,
št. 11370260823, Lampret consulting d.o.o.,
Nova Gorica. gne-307217
Pešić Aleksandra, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2003, 2004 in 2005. gnm-307409
Peteh Igor, Bodkovci 17, Juršinci,
spričevalo za nacionalno poklicno kvalifikacijo
za voznika, št. 06305/8400.002.4.0, izdano
leta 2006. gnn-307183
Peteh Maja, Zaloška cesta 18, Ljubljana,
3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole
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in Gimnazije Ljubljana ter maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi.
gnx-307173
Petrič Alenka, Trnovlje 36, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 5. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2003.
gnb-307420
Pevec Bojan, Zdole 35, Kozje, spričevalo
OŠ Kozje, izdano leta 1993. gnq-307280
Plahutnik Gregor, Ig, Škrilje b.h.š., Ig,
spričevalo o končani OŠ Ig, izdano leta
2002. gng-307290
Plevel Rajko, Zaboršt 22, Dol pri Ljubljani,
diplomo Srednje gradbene šole v Kranju, št.
243, izdana leta 1987 – smer gradbinec.
gnn-307458
Plut Peter, Dedinščica 44, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo
mesto. gnf-307216
Podrenik Kaja, Polje 5, Zagorje ob Savi,
spričevalo 1. in 2. letnika Splošne gimnazije
v Trbovljah, izdano leta 2005 in 2007.
gng-307265
Podvršnik Nataša, Šmartno ob Paki 84,
Šmartno ob Paki, spričevalo o končani OŠ
Vere Šlander na Polzeli, izdano leta 1992.
gnh-307464
Pogačar Tjaša, Selo pri Žirovnici 34,
Žirovnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Jesenice – administrativna smer, izdano
leta 2004 in 2005. gnn-307333
Pogačar Vida, Gora 2/a, Komenda,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gni-307338
Pogorevc Mateja, Sp. Doliči 28, Vitanje,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec. gnr-307204
Popovič Miran, Raičeva ulica 6/g,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Kadetske
šole v Tacnu, izdano leta 1988 in 1989.
gne-307342
Potokar Žiga, Vavpotičeva ulica 15,
Kamnik, maturitetno spričevalo Šolski center
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2008.
gne-307417
Požaršek Urška, Vače 53, Litija,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2007. gnl-307385
Praznik Cvetka, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2009. gni-307238
Pretnar Anton, Krnica 86, Zgornje Gorje,
spričevalo Poklicne šole za voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1978. gnr-307329
Prosenc Sandi, Beričevo 52, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, skrajšan
program za voznika, izdano leta 1985.
gnh-307189
Pucer Rok, Puče 12, Šmarje, spričevalo
1. letnika Srednje ekonomske in poslovne
šole v Kopru – smer trgovec, izdano leta
2005. gnm-307359
Pukšič Sabina, Kicar 49/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Ptuju, izdano leta 1997. gny-307322
Pungaršek Suzana, Sovretova pot
56, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole Ptuj. gnx-307323
Puš Luka, Devce 26, Dobrova, spričevalo
3. letnika Gimnazije Antona Aškerca v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnf-307341
Qorraj Vedat, Celovška cesta 269,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano
leta 2007. gne-307167

Rakuša
Mihael,
Vojščica
41/d,
Kostanjevica na Krasu, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica – ekonomski tehnik, izdano leta
2007. gno-307332
Ratek Maja, Krnica 76/a, Zgornje Gorje,
spričevalo EGSŠ Radovljica, izdano leta
1996, 1997, 1998 in 1999. gnz-307396
Ravnik Mina, Bohinjska Bela 64,
Bohinjska Bela, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnk-307211
Rednak Sebastjan, Polzela 205a,
Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške šole Celje, izdano leta
1994. gno-307207
Remec Mojca, Cesta II grupe odredov
27/bip, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1994 in 1995.
gnd-307293
Rink Peter, Spodnje Pirniče 10/d,
Medvode, maturitetno spričevalo Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gne-307267
Rovan Darja, Glavni trg 1, Vipava,
spričevalo 1. letnika UI. pedagoške
usmeritve v šolskem centru Vojvodina
Tolmin, izdano leta 1983, izdano na ime
Semič Darja. gnh-307414
Rožič Aljoša, Lisce 18, Celje, spričevalo
4. letnika Srednje šole za storitvene
dejavnosti in logistiko, izdano leta 2009.
gnp-307181
Rus Tina, Cesta Notranjskega odreda
9, Stari trg pri Ložu, maturitetno spričevalo
in spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani. gno-307257
Schmiedhofer
Aleksander,
Troblje
46, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika
Gostinske šole – smer kuhar, izdano leta
2008. gny-307372
Sejdinović Anela, Begunje 160, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole Jesenice. gng-307394
Sever Mrhar Mojca, Prigorica 104,
Dolenja vas, indeks, št. 01005771,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnu-307351
Sijarić Alsada, Zikova 7, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Šolski center Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 2003.
gni-307438
Sikirica Marko, Česnikova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992, 1994 in 1995.
gnm-307384
Sirar Marko, Martina Krpana ulica 20,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok Ljubljana –
avtomehanik. gnw-307449
Sirotić Damir, Vanganelska cesta
75/a, Koper – Capodistria, spričevalo o
zaključnem izpitu SKPŠ – šole za voznike
Koper, izdano leta 1984. gnl-307260
Skube Marko, Adlešiči 27, Adlešiči,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo Novo mesto. gnq-307255
Srpčič Anita, Sp. St. Grad 16, Krško,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Brežice.
gnj-307187
Stanić Ervin, Puhova ulica 3, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Srednje šole tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 2003. gnj-307337
Stanisavljević Matej, Petkova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika BIC –
GVŠ Ljubljana, izdano leta 2005 in 2007.
gnu-307276
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Stanković Goran, Medno 29, Ljubljana –
Šentvid, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001
in 2002. gnv-307404
Stojinović Milka, Vodnikova 106,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
2006. gnk-307186
Strašnik Sebastjan, Goriška cesta 35,
Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Radovljici, izdano leta 1996. gno-307307
Strelec Alex, Skorba 38, Hajdina,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gns-307182
Suhadolnik Nejc, Paplerjeva ulica 7,
Borovnica, maturitetno spričevalo Srednje
agroživilske šole, izdano leta 2008.
gne-307192
Šavelj Jan, Vegova 10, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Športne
gimnazije. gne-307392
Šehović Edin, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2009. gnk-307386
Šercer Jani, Livold 66, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2004. gnw-307224
Šinko Jaša, Tolsti vrh, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole. gnn-307283
Šircelj Marjana, Brezje pri Grosupljem
74, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnw-307249
Šterk Sandra, Ulica Jožeta Mirtiča
14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SUAŠ
Ljubljana, izdano leta 2009. gnv-307375
Štrukelj Anja, Rovt pod Menino 11,
Šmartno ob Dreti, spričevalo 1. letnika
Šolski center Ljubljana, Gimnazije Antona
Aškerca. gnd-307243
Šunde Petra, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gnw-307274
Terglav Lea, Zoisova ulica 5, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in upravo administrativne šole
Kranj, izdano leta 1999. gnp-307431
Toplišek Vid, Rašiška ulica 13, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2009. gnb-307295
Topole Maša, Ulica talcev 1/c, Zagorje
ob Savi, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. letnika Gimnazije in ekonomske srednje
šole Trbovlje, izdano leta 2005 in 2006.
gnt-307327
Tratnik Špela, Pot na Jeranovo 19,
Kamnik, maturitetno spričevalo Šolski center
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2008.
gnj-307237
Turk Boštjan, Levstikova 8, Zagorje ob
Savi, maturitetno spričevalo Srednje šole
naravoslovno matematične in ekonomske
usmeritve Trbovlje, izdano leta 1986.
gnu-307376
Turk Milanka, Levstikova 8, Zagorje ob
Savi, maturitetno spričevalo Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1996. gnt-307377
Tušek Tina, Zg. Luša 13, Selca, spričevalo
1. letnika srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2000. gnd-307268
Urbas Jože, Blekova vas 27, Logatec,
diplomo Srednje tehniške in naravoslovne
šole v Postojni, izdana leta 1987.
gnr-307304
Vadić Krstan, Prečna cesta 8, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje

poslovno ekonomske šole Koper, izdano
leta 2003. gnq-307230
Vajdič Simon, Smetanova ulica 52,
Maribor, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2000. gnc-307194
Varl Rok, Češnjica 13, Podnart, spričevalo
3. letnika Ekonomske šole Kranj, strokovna
gimnazija, izdano leta 2005. gnz-307221
Vehar Nives, Maksima Sedeja 19, Žiri,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gnv-307425
Verčko Simona, Brezno 76, Podvelka,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 2003. gno-307357
Vidojević Katja, Frenkova ulica 4, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 2. razreda Gimnazije
Piran, izdano leta 2006. gnu-307426
Volč Tea, Červanova ulica 6, LjubljanaŠentvid, spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2009. gnf-307466
Vrabl Monika, Pobrežje 164, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1. letnika Prometne šole v
Mariboru, izdano leta 2007. gnf-307391
Vrtič Gregor, Trg 4. julija 39, Dravograd,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2004. gns-307228
Weber Alen, Miklošičeva cesta 13,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2005.
gne-307367
Zabric Ingrid, Ivana Turšiča 5, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazije Koper, izdano leta 1977.
gnc-307419
Zavadlav Marina, Trieste 4, 34170
Gorica – Italija, spričevalo 2. in 4. letnika
Ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
1976 in 1978. gnj-307262
Zlatanović Lina, Kamniška cesta 13,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnl-307360
Zorko Nina, Kebetova ulica 31, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2004. gnh-307439
Zuhrić Teo, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika SUAŠ v Ljubljani.
gnq-307430
Zupan Uroš, Ručigajeva 1, Kranj, indeks,
št. 22054120, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gnq-307405
Zupanc Boštjan, Ižanska cesta 79,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ljubljana. gnk-307436
Žibert Laura, Lendavska 27, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 1999 in 2000.
gnw-307349
Žnidaršič Petra, Cankarjeva 31/c,
Radovljica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2004. gnb-307395
Žužek Katarina, Nad mlini 60, Novo
mesto, spričevalo o uspehu pri poklicni
maturi Kmetijske šole Grm, izdano leta
2004. gnh-307239

Drugo preklicujejo
Avbelj Nejc, Linhartova 64, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20080005, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnv-307275
Avto – Kočevje d.o.o., Otiški vrh 25 b,
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence,
št. GE002946/00160/20 za vozilo Iveco
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Eurostar LD 260E43Y, reg. št. SG AK-01.
gnt-307352
Avto – Kočevje d.o.o., Otiški vrh 25 b,
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence,
št. GE002946/00160/19 za vozilo Iveco
Eurostar LD 260E43Y, reg. št. SG AK-02.
gns-307353
Avto – Kočevje d.o.o., Otiški vrh 25 b,
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence,
št. GE002946/00160/19 za vozilo Iveco
Eurostar LD 260E43Y, reg. št. SG AK-03.
gnr-307354
Benedik Bojan, Gogalova 5, Kranj,
certifikat NPK, št. 163/2006 z dne 27. 3.
2006. gno-307282
Bevk Katja, Gumnišče 35, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 07060864, izdala
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru.
gnn-307408
Blažon Neja, Maistrova 19, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 07070391, izdala
Fakulteta za varnostne vede Maribor.
gnw-307424
Bojić Dragica, Turnše 40, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola Roška. gng-307240
Cijan Kazimir s.p., 9. september 146A
– Vrtojba, Šempeter pri Gorici, licenco, št.
007219/003 za vozilo z reg. št. GO P6-100
Zastava 640/D, ser. št. 00301646, izdana
dne 26. 9. 2007. gnu-307301
Cvetanovski Marja, Trg svobode 32,
Sevnica, izdala študentsko izkaznico, št.
71040542, izdala Biotehniška fakulteta.
gnc-307244
Deržaj Luka, Cankarjeva ulica 84,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
23080744, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnm-307434
Dobaj Ivan, Polanska cesta 2, Orehova
vas, potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu za učitelja predmetnega pouka, izdano
leta 1989, zap. št. 49/89. gnv-307200
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, certifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji (NPK – voznik), evidenčna
številka 104/2006/8400.002.4.0, na ime
Korenič Anton. gnp-307206
Franc Mejač s.p. Avtoprevozništvo,
Zajelše 40, Dol pri Ljubljani, licence za
mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu, št. 006451 z veljavnostjo od 18. 7.
2007 do 18. 7. 2012, za tovorno motorno
vozilo znamke MAN H05 18.413 FLS, reg.
št. LJ R0-723. gnb-307195
Grabijan Izidor, Vegova ulica 1, Kamnik,
dijaško
izkaznico,
izdal
Biotehniški
izobraževalni center. gnr-307229
Grašič Hana, Ulica Rezke Dragarjeve
1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gnm-307309
Grgič Julian, Vrtnarija 1/c, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 22068650, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnl-307310
Gros Urška, Pohorska cesta 14, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 20014324, izdala
Fakulteta za logistiko Celje. gnh-307214
Habjan Nejc, Ločica ob Savinji 50A,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 18070076,
izdala Filozofska fakulteta. gnj-307362
Hajšek David, Kobelj 21/a, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 31260018,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnn-307383
Hohnjec Darija, Bistrica ob Sotli 10,
Bistrica ob Sotli, študentsko izkaznico, št.
01006739, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-307223
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Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z napisom HYPO GROUP ALPE
ADRIA in logotip banke, v tretji vrstici
pa št. 73 in Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
gnt-307452
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba 003,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244246375, izdano na ime Popović Novo.
gny-307247
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248713, na ime Vučković Ilija.
gnx-307248
Jakopin Lea, Zgornje Pirniče 133/a,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
11010024, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnk-307336
Jenko Mateja, Zgornja Senica 23,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
01007124, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnj-307387
Jereb Matej, Brekovice 16, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 26108089, izdala
FGG Ljubljana. gnf-307266
Jug Vesna, Tolsti Vrh 2/e, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
01004166, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnp-307356
Kalamar Andreja, Partizanska ul.
3, Murska Sobota, potrdila o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
št. 389/98, izdano 16. 6. 1998. gnl-307185
Kališnik Kristina, Bevkova ulica 8, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 21041466, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnd-307218
Karlovšek Peter, Ulica Antona Skoka
7, Domžale, študentsko izkaznico, št.
63050398, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gny-307272
Kokić Maja, Keršičeva cesta 20a,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 19466711,
izdala Ekonomska fakulteta. gny-307172
Kolenko
Davorin,
Zamušani
52,
Gorišnica, izkaznico vojnega veterana,
št. 1-8416, izdala UE Ptuj, leta 2009.
gnp-307231
Koren Matjaž, Bevče 19, Velenje, certifikat
NPK v cestnem prometu. gny-307297
Krk Matjaž, Migojnice 109, Griže,
študentsko izkaznico, št. 09080552, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnb-307245
Laba Roman, Ponoviška cesta 11A,
Litija, orožni list, št. 414, izdala UE Litija.
gnu-307201
Lalić Goran, Turjaško naselje 2, Kočevje,
potrdilo za voznika, št. 006816/BGD262-2775/2009, veljavno do 19. 5. 2010.
gnw-307399
Lazar Katarina, Petra Skalarja 14,
Deskle, študentsko izkaznico, št. 69110251,
izdala Univerza v Novi Gorici. gnd-307343
Lipovec Martin, Veliki Ločnik 9, Turjak,
certifikat NPK v cestnem prometu.
gnk-307261
Lukič Timotej, Bukovška 3, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala SŠER Ljubljana.
gnk-307461
Mahne Martin, Tatre 39, Obrov, certifikat
nacionalne poklicne kvalifikacije za voznika
motornih vozil. gnc-307319

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mandeljc Katja, Spodnje Gorje 1/b,
Zgornje Gorje, študentsko izkaznico, št.
09050757, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gne-307271
Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Kočevje,
licenco, št. 006816/008, izdano 14. 9. 2007.
gnv-307400
Meh Roman, Zadobrova 48, Škofja
vas, licence št. 007818/008, izdal OZS dne
23. 5. 2008, z veljavnostjo do 11. 10. 2012.
gnd-307193
Mehić Alen, Orlovik b.b., 72230
Žepče, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014602002, izdana pri Cetis Celje.
gnp-307331
Melkić Mirsad, Kunaverjeva ul. 12,
Ljubljana, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnt-307402
Možina Peter, Krivec 96, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060218, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnx-307373
Novak Mija, Gregorčičeva ulica 13A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika. gnm-307234
Nuhanović Ernad, Trebinjska ulica
15, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnl-307235
Obal Denis, Moščanci 44, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. 93423505,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gnr-307454
Ogrizek Woermann Rok, Heroja
Rojška 64, Celje, študentsko izkaznico,
št. 26101635, izdala FGG Ljubljana.
gnc-307269
Ojsteršek Sara Vanesa, Ul. Dušana
Kvedra 35, Šentjur, študentsko izkaznico,
št. 61240953, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. gnx-307273
Pekolj Sašo, Občine 5, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 26105546, izdala
FGG v Ljubljani. gnj-307412
Pergar Zoran, Trnovska vas 38/e,
Trnovska vas, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500002356000, izdal Cetis Celje.
gnz-307421
Pergar Zoran, Trnovska vas 38/e,
Trnovska vas, preklic preklica digitalne
tahografske kartice, objavljen v Uradnem
listu RS, z dne 11. 9. 2009. gny-307422
Perko Žan, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-307433
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 90/b, v drugi
vrstici pa Petrol d.d., Ljubljana, v tretji
pa 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gnh-307364
Počič Klemen, Brode 40, Škofja Loka,
certifikat NPK, opravljen v B&B Kranj.
gnp-307281
Podbornik Iztok, Spodnje Roje 11,
Šempeter v Savinjski dolini, študentsko
izkaznico, št. 19469137, izdala Ekonomska
fakulteta. gnr-307179
Pustotnik Ciril, Mlinše 35, Izlake, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500010074000,
izdal Cetis Celje. gns-307278
Rajič Aljaž, Cesta na Mesarico 24,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.

25060121, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnf-307370
Redžepi Nexhmije, Rožičeva ulica 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal SCPET
Ljubljana. gnp-307381
Seekon, d.o.o., Lesno brdo 086,
Vrhnika, štampiljko pravokotne oblike, z
napisom: Marko Končan inž. el. IZS E-1403.
gnr-307233
Simonič Benjamin, Grajska 7, Kanal,
vozno karto, št. 0904465, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnc-307444
Šijan Dubravko, Celovška cesta
76, Ljubljana, certifikat NPK, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije, leta 2008.
gnc-307219
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk, licenco skupnosti, št. 001017/
MJ48-7-12017/2007 za Kikić Damirja.
gnw-307299
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk, licenco skupnosti, št. 008496/
MJ48-6-12017/2007 za Kikić Damirja.
gnv-307300
Šteković Žana, Cesta na Drenik 31,
Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika Ljubljana. gns-307428
Štih Gašper, Ločna 22/a, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 22059830, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnu-307451
Tekavčič Tadej, Spodnji Rudnik I/38,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center Ljubljana. gny-307397
Tomšič Maja, Selce 11, Pivka, študentsko
izkaznico, št. 18071213, izdala FF Ljubljana.
gnx-307398
Transport Frangež d.o.o., Zgornje
Jablane 11, Cirkovce, potrdilo, št. 007054/
BGD52-2-3098/2008 za voznika Slivar
Robert, izdanega 22. 4. 2008 z veljavnostjo
do 9. 4. 2009. gnt-307277
Trgotrans-Trade d.o.o., Cesta v Šmartno
015, Ljubljana, dovolilnico za Belorusijo z
oznako 112/01, št. 1109161. gnn-307358
Vargazon Darko, Krapje 56B, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 20050792, izdala
Fakulteta za družbene vede. gni-307363
Verstovšek Anja, Ulica Gubčeve brigade
72, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 63020172, izdala FRI Ljubljana.
gnz-307371
Weber Alen s.p., Miklošičeva 13,
Ljubljana, izvod licence za avto Ford
Mondeo, reg. št. LJK8-40P, izdana 5. 3.
2009 z veljavnostjo do 21. 1. 2013, vezan
na licenco, št. 11783. gnk-307411
Zagruševcem Neža, Nova Cerkev
58, Nova Cerkev, študentsko izkaznico,
št. 18060248, izdala FF v Ljubljani.
gnl-307335
Zlatarna Celje d.d., Kersnikova ulica
19, Celje, štampiljko z napisom ZLATARNA
CELJE d.d. Prodajalna Ljubljana Wolfova
4. gnb-307270
Zrnić Sanja, Polje, cestaVI/10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04034483,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gno-307407
Žerdin Matejka, Brezovica 58, Velika
Polana, certifikat NPK v cestnem prometu,
z oznako 785 z dne 25. 10. 2007.
gnv-307250
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Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1-UPB3)
Glavne spremembe zadnje novele zakona (ZGD-1C) se nanašajo na poglavje o
delniški družbi.
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Nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov je urejeno bolj restriktivno:
– njihovi prejemki morajo biti v skladu s politiko razdelitve dobička
po sklepu skupščine,
– nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade upravi,
– uveljavlja se odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov
pri nadzoru nad izplačevanjem nagrad upravi,
– člani nadzornih svetov ne morejo biti več udeleženi pri dobičku.
V zvezi s skupščino so natančneje določene vsebina in objava sklica ter
organizacija skupščine (roki, prijava, pooblaščenci, uporaba varnih elektronskih
medijev …). Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem
trgu, pa mora izpolnjevati še dodatne zahteve glede sklica.
Kot je po novem skupščina pristojna za določitev politike prejemkov organov
vodenja ali nadzora, so tudi pravila, kaj in komu poročati, zdaj jasnejša:
delničarji bodo tako bolje obveščeni. Tudi do nasprotja interesov ne bo več
prihajalo tako pogosto, saj novela ta pojem natančno določi.
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Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-439-8
Število strani: 448
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Večji del določb se začne uporabljati 1. septembra 2009, družbe pa morajo
svoje statute s spremenjenimi določbami zakona uskladiti najkasneje do
1. septembra 2010.

! • uradno prečiščeno besedilo

• spremembe ZGD-1C so natisnjene polkrepko
• stvarno kazalo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3)
• trda vezava
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