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Javni razpisi
Št. 6131-1/2009/3
Ob-6450/09
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in
36/08), mnenja Ministrstva za finance št.
440-35/2009/2 z dne 10. 9. 2009, o dodelitvi sredstev pomoči na podlagi priglasitve
sheme »Založništvo strokovne in mladinske
periodike v šolstvu«, Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) minister za šolstvo in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske
in strokovne periodike v Republiki
Sloveniji v letu 2009
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) strokovnih periodičnih publikacij, ki
so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja,
B) otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem
besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev skladno z 12. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) oziroma
je vložila vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,
– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi v Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5),
– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v obdobju preteklih treh let kot de minimis pomoč, ne presega 100.000 evrov ne glede
na inštrument ali namen pomoči (87. člen
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči – de minimis pomoč),

– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in
v slovenskem jeziku,
– da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine ali članarine oziroma
prodaje revije,
– revija objavlja kontinuirane rubrike in
– ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za šolstvo in
šport iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji.
3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije
oglasni prostor ne sme presegati 10 odstotkov celotnega obsega te številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona
o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja:
Merila in postopek za izbor revij so naslednja:
4.1. za otroško in mladinsko periodiko:
4.1.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi (v vrtcu, pri in ob
pouku)
4.1.2. prispevek revije k celovitemu razvoju otrok in mladostnikov
4.1.3. vsebinska pestrost revije pri razvijanju različnih znanj, veščin in
spretnosti otrok in mladostnikov
4.1.4. ustreznost revije razvojni stopnji otrok in mladostnikom, ki jim je
namenjena
4.1.5. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
4.1.6. estetska kakovost revije – z izborom ilustracij in drugega slikovnega
gradiva skrbi za razvijanje in bogatenje likovne in estetske občutljivosti
mladih (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
4.1.7. prepoznavnost in reference revije v slovenskem vzgojnoizobraževalnem prostoru
4.1.8. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine
bralcev)
4.1.9. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)
4.2. za strokovno periodiko:

20 točk
10 točk
10 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk
10 točk
5 točk

(skupaj največ 100 točk)

4.2.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi
4.2.2. delež, ki ga revija vsebinsko namenja strokovnim vprašanjem na
področju vzgoje in izobraževanja
4.2.3. delež, ki ga revija vsebinsko namenja praktičnim spoznanjem na
področju vzgoje in izobraževanja
4.2.4. prepletanje strokovnih vprašanj in praktičnih spoznanj v reviji
4.2.5. revija vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene
paradigme, smeri in teoretični tokovi)
4.2.6. skladnost vsebin z evropskimi prioritetami na področju vzgoje in
izobraževanja (v razpisni dokumentaciji)

10 točk
10 točk
10 točk
5 točk
15 točk
20 točk
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4.2.5. raven recenzentskih meril za objavo prispevkov
4.2.6. prepoznavnost in reference (citiranost) revije v slovenskem vzgojnoizobraževalnem prostoru
4.2.7. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine
bralcev)
4.2.8. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

5 točk
10 točk
10 točk
5 točk

(skupaj največ 100 točk)
Po opravljeni oceni ekspertna skupina
izloči tiste mladinske oziroma strokovne
revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle
skupaj manj kot 61 točk, in tiste revije,
ki pri kateremkoli posameznem merilu iz
4. točke niso dosegle nobene točke. Višina
odobrenih sredstev za posamezno vlogo
je odvisna od skupne višine prejetih točk
tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj
61 točk.
Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 205.000 evrov:
– okvirno 125.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in
– okvirno 80.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij.
Sredstva so v proračunu za leto 2009
zagotovljena na postavki 7097 – strokovna
literatura.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske
in strokovne revije, ki bodo sofinancirane
po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12.
2009.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2009
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto 2009
z zapisnikom seje uredniškega odbora, na
kateri je bil program sprejet;
2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati
vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
revije; iz predračuna mora biti razvidna cena
tiska na izvod revije;
3. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede
na inštrument ali namen pomoči, ne presega 100.000 EUR (de minimis pomoč).
7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2008 niso prejemale subvencije
MŠŠ):
1. po en izvod zadnjih dveh številk, izdanih v letu 2008,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del
prijavnega obrazca) in
3. recenzija o ustreznosti revije glede na
področje, ki ga revija pokriva, oddana na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak
z znanstvenim nazivom s področja, ki ga
pokriva revija, in ne sme biti član uredništva
ne uredniškega odbora revije;
7.4. obvezna priloga III. – velja samo za
strokovne revije:
1. opis recenzentskih meril za objavo
prispevkov v reviji.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave: vloge

morajo v zapečateni ovojnici na glede na
način dostave prispeti v vložišče Ministrstva
za šolstvo in šport (na naslov Ministrstvo RS
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana) do petka, 9. oktobra 2009 do 14.
ure (velja tudi priporočena pošiljka s poštnim
žigom do vključno 9. 10. 2009).
8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu
2009: sklic na številko 6131-1/2009«,
– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le
po ena vloga.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane
v roku, bo komisija v postopku odpiranja
vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna
komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne
12. 10. 2009. Glede na pričakovano veliko
število vlog odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– podatke o razpisu,
– postopek in merila za izbor revij,
– opis vloge na razpis,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo,
– vzorec vmesnega/končnega poročila in
– prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2009.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, ali poiščejo na domači spletni strani
MŠŠ (http://www.mss.gov.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Tonetu Vrhovniku Straki na Ministrstvu RS
za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak
delavnik od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-6394/09
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 93/05), ter
– Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (UL L EU št.
214 z dne 9. 8. 2008; v nadaljnjem besedilu:
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Uredba 800/2008/ES), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Uredba o regionalnih
državnih pomočeh), katere vsebina je bila
potrjena z Mnenji o skladnosti Regionalne
sheme državnih pomoči št. 007-363/2008/12
z dne 16. 2. 2009, št. priglasitve:
BE01-1783262-2007, BE01-1783262-2007/I
ter št. 007-363/2008/14 z dne 16. 2. 2009
s št. 007-363/2008/22 z dne 16. 6. 2009,
št. priglasitve: BE02-1783262/2007, BE021783262-2007/I, BE02-1783262-2007/II, ki
jih je podalo Ministrstvo za finance,
– Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.
70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12. 2006,
str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in priglašene sheme državne
pomoči »Dodeljevanje podpor za naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije in območju avtohtonih narodnih skupnosti« (št. priglasitve:
K-BE70-5940117-2007),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L EU, št. 379/2006) ter Mnenja o shemi »de minimis« pomoči (št. priglasitve:
M001-5940117-2007), ki ga je dne 20. 7.
2007 podalo Ministrstvo za finance,
– Sklepa Vlade Republike Slovenije
z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu
in finančnemu načrtu Javnega sklada RS
za regionalni razvoj in razvoj podeželja za
leti 2008 in 2009 ter postavk za leto 2009
ter Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji), objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev projektom za
ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtoni narodni skupnosti za leto
2009
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada
za namene A1, A2, B in C, opredeljene v poglavjih II. do IV. tega razpisa.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.460.000,00 EUR, od tega 1.251.500,00
EUR ugodnih posojil ter 208.500,00 EUR
nepovratnih sredstev in sicer:
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino 876.050,00 EUR posojil ter
130.950,00 EUR nepovratnih sredstev za
namene A1, A2 in B ter 15.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C,
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino 375.450,00 EUR posojil ter
4.550,00 EUR nepovratnih sredstev za namene A1, A2 in B ter 58.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C.
Pri namenu sofinanciranj A1 – primarna pridelava v kmetijstvu ter pri namenu
A2 – področje kmetijske predelave, trženja
in dopolnilnih dejavnosti in pri namenu B –
investicijski projekti podjetniškega značaja,
se sredstva po javnemu razpisu dodelijo
v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev.

Pri namenu sofinanciranja C – financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo, pa se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
3. Upravičena območja, na katerih imajo
pravico prijavitelji, fizične in pravne osebe,
izvajati projekt, so naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih
z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva,
Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza,
Mostje/Hidvég,
Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske
gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji
Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos,
Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót
– in v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
– na narodnostno mešanih območjih
z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v Občini Izola: Izola/Isola (mesto),
Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi,
Bošmarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria (mesto),
Prade/Prade, Premančan, Škofije/Val-marin,
Šalara/Salara, Škocjan/San Canziano,
– in v Občini Piran: Piran/Pirano (mesto), Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago, Dragonja.
4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
5. Za opredelitev velikosti podjetij oziroma vlagateljev po tem javnem razpisu se
uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214,
z dne 9. 8. 2008), in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo
vrsto podjetja:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilih k oddaji vlog.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen A1 – primarna pridelava v kmetijstvu
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a) Upravičenci:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji ter projekt izvajajo
na območjih avtohtonih narodnih skupnosti,
kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega
razpisa. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik. KG se morajo uvrščati med majhna, srednje velika in mikro
podjetja.
– KG morajo predložiti vlogo za sredstva
na obrazcu A1, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki so navedene v točki
e) tega poglavja razpisa in na posameznem
obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.
b) Splošni in posebni pogoji dodeljevanja:
1. Z naložbo mora KG prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih
ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno
iz vloge:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, kar mora
biti razvidno iz vloge na javni razpis.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju
pripravi za to pristojna strokovna institucija.
3. K vlogi morajo biti predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za
celotno nameravano investicijo. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan
predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
4. Financirani stroji in oprema oziroma
investicijski projekti v osnovna opredmetena
in neopredmetena sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo KG, če je to organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo, če je KG organizirano kot
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%).
5. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
6. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
8. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti oziroma po zaključku
investicije mora KG izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali.
9. Do pomoči so upravičena KG, ki niso
podjetja v težavah.
10. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetij-
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skih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar
mora biti razvidno iz poslovnega oziroma
investicijskega načrta.
11. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Sklada in države.
12. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora
imeti kmetijo zakonito v najemu.
13. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim
načrtom.
14. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
15. Predmet podpore so naslednji sklopi
področij:
– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov,
rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih
gred, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali in obor
za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
16. Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
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– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali
tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,
opreme za namakanje in namakalnih del, če
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup
patentov in licenc …).
– Pomoč se lahko dodeli, če se s tem
upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
– Upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
ki ne sme biti predhodno že sofinancirana
s strani javnih virov (države, EU, lokalne
skupnosti) oziroma višina državne pomoči
ne sme presegati najvišjega dovoljenega
odstotka državne pomoči. V primeru nakupa
rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih
pomočeh. Do nakupa rabljene kmetijske
mehanizacije in/ali opreme so upravičene
le fizične osebe.
17. Neupravičeni stroški:
– davki, razne takse in režijski stroški;
– davek na dodano vrednost ter drugi
davki ter dajatve,
– zavarovanja;
– refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– proizvodnja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro
izvode;
– drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%;
– nakup živali in samostojen nakupa
kmetijskih zemljišč;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– stroški nadzora;
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe
in s.p.
– investicije v naložbe trgovine;

– nakup proizvodnih pravic.
18. Projekt ne sme biti začet pred datumom izdaje pozitivnega Sklepa Sklada
o odobritvi sredstev. Kolikor je bil projekt
pred tem že začet, le ta ni več upravičen do
pomoči. Za začetek projekta se upošteva
datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča
zaveza za začetek aktivnosti na projektu.
19. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih
v proizvodni proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec poročila
o zaključku investicije je v razpisni dokumentaciji). V izjemnih primerih, lahko Sklad
določi neodvisnega nadzornika. Stroške
nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
c) Finančni pogoji
1. Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu vlagatelju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let na
območjih z omejenimi dejavniki.
2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do
50%,
– na drugih območjih do 40%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, kolikor jo je leta prejel za isto investicijo.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne
smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih upravičenih
neobvezujočih predračunov, predpogodb in
ponudb (brez DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne
sme presegati 10% vrednosti namenskega
premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni
register.
d) Merila za izbor
Merila za izbor so podrobneje razdelana
v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu
k oddaji vloge – namen A1.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/2009)) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo
b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
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a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva
g) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(za pravne osebe in s.p.)
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe in s.p.)
Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe)
c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma
kmetijskega gospodarstva
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih
sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano
število točk v okviru tega poglavja (namena
A1) oziroma če na tem poglavju ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega poglavja
(namenov A2 in B) tega razpisa.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk, po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo
1. V celoti izpolnjen Obrazec A1-ANS
(potrjen in žigosan) s priloženo izjavo ter
obrazcem – popis upravičenih del oziroma
priloženih predračunov, ponudb za izdelavo
prijavljene investicije v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na
disketi/CD-ju.
2. Dokazila o registraciji vlagatelja
– za obrtnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor Sklad iz baze AJPESA za
vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o nje-

govi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam;
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register
kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca
A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za zadnje leto.
3. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
4. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe
morajo biti izdane po 1. 1. 2009. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
6. V primeru ekološke kmetije mora biti
predložen certifikat, da je kmetija ekološka,
če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
7. Načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija.
8. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli vlagatelj
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke.
9. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji).
10. Poslovni načrt, ki ne sme biti starejši
od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje
vračanja posojila:
– z opredelitvijo glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje pro
izvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov
za dobro počutje živali,
– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta tudi
razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja
in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike
živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih
pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
oziroma kot to določajo nacionalni predpisi
za posamezna področja.
– povzetek poslovnega načrta v obsegu
do ene A4 strani,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo (za
pravne osebe),
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
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in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2008, in splošne diskontne stopnje, ki
znaša 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
11. Zbirno vlogo za neposredna plačila
za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
12. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki ga
izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni
starejše od 30 dni.
13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00
(EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne
razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju
velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta (neobvezna priloga).
14. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
15. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
16. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
III. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namena:
– A2 – področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti
B – investicijski projekti podjetniškega
značaja
a) Upravičenci
a.1 Upravičenci za namen A2 – področje
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih
dejavnosti:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo mikro, mala, srednje
velika ter velika podjetja, vendar slednja le
z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio
EUR prometa, izračunano v skladu s Prilogo
I Uredbe 800/2008/ES. Navedena podjetja
oziroma vlagatelji morajo dejavnost opravljati v Republiki Sloveniji in projekt izvajati
na območjih avtohtonih narodnih skupnosti,
kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega
razpisa.
– Vlagatelji se morajo ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so
navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti, in dopolnilnimi dejavnostmi, in so:
– gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 33/07;
v nadaljevanju: ZGD 1),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007)
ter
– kmetijska gospodarstva.
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– Vlagatelji morajo predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu A2, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
– Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
– Kolikor gre za dopolnilno dejavnost
na kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 61/05) ter mora dejavnost
opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še
vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
a.2 Upravičenci za namen B – investicijski projekti podjetniškega značaja:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo velika, srednje velika,
mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze
po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.
62/2007) (v nadaljevanju: vlagatelji), ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in
projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3.
poglavja I. tega razpisa.
– Vlagatelji morajo predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu B, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
b) Splošni pogoji dodeljevanja, skupni za
oba namena razpisa (A2 in B)
1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:

Pri velikih podjetjih

Pri mikro, malih in srednjih podjetjih
nakup objektov s pripadajočimi zemljišči

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, ipd.) Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih
stroškov), kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja) največ do 100% upravičenih stroškov
celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, v primeru
prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih
z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom,
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa
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3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil
projekt pred tem že začet, slednji ne bo več
upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
4. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma
vključitev strojev ali opreme v objektih v pro
izvodni proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih
primerih, lahko Sklad določi neodvisnega
nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil
za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
6. Neupravičeni stroški:
– investicija ni upravičena, če predstavlja
zgolj preprosto naložbo za nadomestitev,
razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo za najmanj 25% ali temeljno spreminja
vključene narave proizvodnje ali tehnologije
(le pri namenu A2),
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
– stroške nadzora,
– samostojen nakup zemljišč.
7. Financirani
investicijski
projekti
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo ob
vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem
ali srednjem podjetju.
8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki
(skupno za oba namena razpisa – A2 in B):

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– ima neporavnane obveznosti do države,
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada,
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje najmanj v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto):
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
c) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
e) oziroma v primeru kmetijskih gospodarstev, tisto kmetijsko gospodarstvo,
ki nima poravnanih obveznosti pri Davčni
upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel
rok plačila.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
V primeru namena A2 do spodbud ni
upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode, ter področjih
ribištva ter ribigojstva, jeklarstva, ladjedelništva, premogovništva, železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov
(kode 4502, 4503 in 4504),
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kadar je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine kmetijskih pro
izvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali
jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje
kmetijske pridelke in proizvode in če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na pridelovalce,
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oziroma v primeru namena B do spodbud tudi ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, ribištva ter ribogojstva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva, ladjedelništva,
industrije sintetičnih vlaken, plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504) in investicij
v dejavnosti kmetijstva (pridelave, predelave
ter trženja kmetijskih proizvodov).
10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom.
11. Vlagatelj naj bi z odobreno investicijo
po njenem zaključku:
– ohranil oziroma za 5% povečal število
zaposlenih,
– ter poskušal doseči 3% povečanje prihodka in dobička.
12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
c) Finančni pogoji
1.1. V primeru namena A2 bo projekt
s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega
dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar
znaša za:
– velika podjetja do 25% (do predpisane
velikosti vlagatelja),
– vsa podjetja v sektorju transporta do
30%, pri katerih je potrebno upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– mala oziroma mikro ter srednje velika
podjetja do 50%.
1.2. V primeru namena B bo projekt
s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega
dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar
znaša:
– za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%, pri slednjih je potrebno
upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
2. V primeru, da so vlagatelji v zadnjih
treh letih prejeli pomoč v obliki tveganega
kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.
3. Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
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od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina
investicijskih projektov (brez DDV) ne sme
presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez
DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10%
vrednosti namenskega premoženja Sklada,
ki je vpisano v sodni register.
d) Merila za izbor (skupno za oba namena razpisa – A2 in B)
Merila za izbiro so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu k oddaji vloge – namen A2 oziroma
namen B
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na
koeficient razvitosti občin za leto 2009
(Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/2009))
na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno
skupnostjo
b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti
g) Ekološka ustreznost investicije
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe) oziroma v primeru namena A2 tudi
kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva)
c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca
f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih
sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano
število točk v okviru tega poglavja (namenov A2 in B) oziroma če na tem poglavju ni
zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega
poglavja (namena A1) tega razpisa.
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Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju
znotraj posameznega roka odpiranja vlog
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali
večje število točk, po naslednjem vrstnem
redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo (skupno za oba namena razpisa
– A2 in B)
1. V celoti izpolnjen originalni ustrezni
Obrazec A2-ANS oziroma B-ANS (izpolnjen,
podpisan in žigosan) s priloženo izjavo ter
obrazcem specifikacije predračunov/ponudb
v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter
elektronski obliki na disketi/CD-ju.
2. Poslovni načrt oziroma investicijski
program.
Poslovni načrt, kateri praviloma ne sme
biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta (na A4
strani),
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in časovnih elementih) ter
strategije trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt izvajanja projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki
znaša 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006).
3. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5
/ b tega poglavja tega razpisa.
4. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).

5. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije.
6. Slika stanja projekta, ki ne sme biti
starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora
biti razviden).
7. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
8. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
9. Originalni ter celotni nezavezujoči
predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe
za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila
morajo biti izdana po 1. 1. 2009. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
10. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
11. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega
cenilca za predmet zavarovanja, ki naj ne bo
starejša od leta dni.
12. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava, ki ni starejše od 30 dni.
13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00
(EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne
razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju
velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta.
14. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima)
15. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
– Za kmetijska gospodarstva: fotokopija
dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki
o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2008
(priložijo samo vlagatelji za namen A2).
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa
je potrebno predložiti tudi fotokopijo dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti (priložijo samo vlagatelji za namen A2).
16. Mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti naložbe (kmetijsko svetovalne službe) – priložijo samo vlagatelji za
namen A2.
17. Dodatni prilogi za kmetijska gospodarstva (priložijo samo vlagatelji za namen
A2):
– Zbirno vlogo za neposredna plačila za
zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
– Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da
se strinjajo z načrtovano investicijo.
18. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
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19. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
IV. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen C – financiranje pripravljalnih del
in vlaganj v javno infrastrukturo
a) Upravičenci:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo razvojne institucije, ki
so registrirane na območju avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov namen ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji),
ki bodo pripravile razvojno dokumentacijo za
projekt oziroma ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih območjih, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.
– Vlagatelji morajo predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu C, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
b) Splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo, kar dokazuje
s poslovnim načrtom.
2. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
3. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
4. Projekt ne sme biti začet pred 1. 1.
2009. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev
strojev ali opreme v objektih v proizvodni
proces oziroma izdelava ustrezne razvojne
dokumentacije.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih
primerih, lahko Sklad določi neodvisnega
nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
5. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone in sicer nakup zemljišča in
komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske
aktivnosti.

– Priprava razvojne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične
in podjetniške infrastrukture.
6. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški
zagona podjetja,
– stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne
dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov
širšega pomena.
7. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški):
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme z oziroma
ki je pod leasingom.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev.
8. Financirani investicijski projekti
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo vlagatelja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
oziroma v primeru storitev se izvajati od
tretje osebe (tretja oseba ne sme biti več
kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice
morajo biti manjše od 25%), razen v primeru
izdelave razvojne dokumentacije,
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja.
Kolikor se projekt nanaša na investicijo
v cono, mora biti le-ta to na območju, ki je
določeno s prostorskim izvedbenim aktom
– zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
9. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
10. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– ima neporavnane obveznosti do države,
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada,
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še
ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje
podjetja ali pa je v prestrukturiranju,
– je v težavah – podjetje je v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto) v skladu s Smernicami
skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS,
št. 44/07), in sicer najmanj:
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgu-
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bami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih.
Vlagatelji, ki niso upravičeni do pomoči
de minimis za gospodarstvo so tudi tista
podjetja, ki poslujejo v sektorju:
– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi,
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce,
– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoči, pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis«
v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano
pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot
200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000
EUR).
c) Finančni pogoji
– To poglavje razpisa se izvaja v skladu
s pravili državnih pomoči po pravilu »de
minimis«.
– Skupni znesek pomoči dodeljene kateremukoli podjetju, ne sme presegati zneska
določenega za pomoč de minimis v obdobju
treh proračunskih let od zadnjega prejema
takšne pomoči in velja ne glede na obliko
pomoči ali zasledovani cilj. Skupni znesek
pomoči de minimis za gospodarstvo ne sme
presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let (v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju 100.000
EUR).
– Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v obliki nepovratnih sredstev do
100 odstotkov upravičenih stroškov (brez
DDV).
– Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne
smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih upravičenih
predračunov, računov, predpogodb, pogodb
(brez DDV).
d) Merila za izbor
Merila za izbiro so podrobneje razdelana
v razpisni dokumentaciji oz v povabilu k oddaji vloge – namen C
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/2009)) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo
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b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Ekonomska upravičenost projekta
z pričakovanimi rezultati oziroma ocena
ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta
b) Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del
c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja
delovnih mest
d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj
3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk)
a) Izvajanje projekta oziroma izvedbenih
del iz razvojne dokumentacije, glede na uvrščenost le-tega v zaščitena območja
b) Predvideni zaključek investicije, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije, se kot neutemeljene zavrnejo. Izjema glede negativnega
denarnega toka so le vloge s programi, ki
s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov program upravičen.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka
odpiranja vlog dosegli enako število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti,
ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo
1. Vlagatelji oddajo vlogo v celoti izpolnjenem originalnem obrazcu C-ANS (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo izjavo
ter obrazcem specifikacije predračunov/računov/predpogod/pogodb v pisni obliki (že
v obrazcu za prijavo) ter elektronski obliki
na disketi/CD-ju.
2. Poslovni načrt, kateri praviloma ne
sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj
vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta (na A4
strani),
– predstavitev vlagatelja ter projekta,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov
projekta,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja
(v primeru con),
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– prikaz učinkov projekta k ciljema
ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest,
– prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja
projekta (v primeru con),
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje
in izboljšanje naravnega okolja (v primeru
con).
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki
znaša 7%.
3. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).
4. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (v primeru
con)
6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije.
7. Slika stanja projekta, ki ne sme biti
starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora
biti razviden).
8. Originalni predračuni, predpogodbe,
ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo
biti izdana po 1. 1. 2009. V primeru dokazil
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti
krajši prevod predloženega dokazila.
9. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
10. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
11. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki
ni starejše od 30 dni.
12. Dokazila o registraciji vlagatelja
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
13. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
V. Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1,
A2, B in C)
1. Posojila oziroma nepovratna sredstva
se dodeljujejo v evrih.

2. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske
dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo
trajanja projekta.
3. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
4. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo,
da za prijavljeni projekt ni dobil drugih javnih
sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih
pomoči oziroma da je tako pomoč prejel ter
uspešno zaključil prestrukturiranje. Kolikor
je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči
za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je
pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden
prejem teh sredstev.
5. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter v primeru poglavij A2 in B tudi
prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera
niso vključena javna sredstva.
6. Sredstva se vlagateljem dodelijo
v kombinaciji posojila ter nepovratnih sredstev (razen pri namenu C).
7. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev
Sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev.
8. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
9. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: 15 let
(z že vključenim moratorijem na odplačilo
glavnice), ki jo lahko upravičenec pred podpisom pogodbe ustrezno skrajša,
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
glavnice in odplačilne dobe, bodo lahko vsi
upravičenci pridobili oziroma koristili največ 36 mesecev moratorija, za kar se bodo
opredelili pred sklenitvijo pogodbe,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– obrestna mera:
Euribor (trimesečni) + 0,25% letno
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo,
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na
prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim soglasjem. Če vlagatelj, ki so
mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem
v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in
od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo
štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil
od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku,
določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik
v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne
odzove, se na podlagi točke 4. iz 42 člena
Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
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11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer:
Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR
vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada.
V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
12. Črpanje sredstev Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali
situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki
refundacije že opravljenih plačil iz lastnih
virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja,
in sicer v primeru projektov poglavja A2 in
B tega razpisa največ v višini 75% sredstev.
Ustrezni dokumenti za črpanje so:
– izdani po datumu izdaje pozitivnega
sklepa Sklada o odobritvi pomoči, v primeru
projektov poglavja A1,
– z datumom opravljene storitve oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis, v primeru projektov poglavja
A2 in B,
– izdani po 1. 1. 2009 v primeru projektov
poglavja C tega razpisa.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
VI. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roka za oddajo prijav sta: 2. 11. 2009 ter
2. 12. 2009. Vloge se odpirajo po vrstnem
redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele
po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po
izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso
javna in bodo potekala do porabe sredstev.
Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad
to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, A2, B ali
C (izpolnite ustrezno))«. Na ovitku mora biti

jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak delovnik od 9. do 12. ure
osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo tudi na spletni strani Sklada:
http://www.rdf-sklad.si/ ali po naročilu po
e-pošti: rdf.sklad@siol.net.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel.
01/836-19-53, vsak delavnik med 9. ter 12.
uro. Posredovanje razpisne dokumentacije
preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu
v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni
projekt) ter poslovnega načrta, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo
pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda mnenja o projektu v roku 8
dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno
skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre
v nadaljnjo obravnavo.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da sredstva za posamezen
namen oziroma poglavje ne bodo dodeljena
v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge z najmanj
doseženimi 51 točkami v okviru drugega
namena oziroma poglavja. To določilo velja
za vloge v okviru poglavja A1 ter poglavja
A2 in B, ki so prispele na 1. in na 2. rok za
oddajo vlog.
7. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev.
Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
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sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR).
Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev
se bo razdelil med popolne podjetniške projekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti
za predelavo (namen A2) proti kmetijskim
projektom za pridelavo (namen A1), glede
na razmerje med skupno zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih projektov za
namen A1 napram projektom za namen A2
skupaj s podjetniškimi projekti za namen B,
z najmanj doseženimi 51 točkami. (primeroma: Po javnemu razpisu je za podjetništvo (namen B) in kmetijstvo namen A1 ter
kmetijstvo namen A2 razpoložljivo 100 EUR.
Pri popolnih kmetijskih projektih za namen
A1, z najmanj doseženimi 51 točkami je
zaprošenih 30 EUR, pri popolnih kmetijskih
projektih za namen A2 ter pri podjetniških
projektih za namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR. Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih
sredstev popolnih vlog, bi se tako:
– kmetijstvu za namen A1 namenilo skupno 27,27 EUR (27,27% razpoložljivih sredstev),
– kmetijstvu za namen A2 ter podjetništvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73%
razpoložljivih sredstev).
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
8. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril,
ki so navedena v odstavkih d tega razpisa,
ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
10. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe, se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev.
V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen.
O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu
delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih
področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
11. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
posameznega roka za oddajo vlog. Sklep
bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za
dodelitve sredstev višje od 500.000 EUR,
poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda
ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo
izdal (Javni sklad RS za regionalni razvoj
in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba
na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
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12. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
13. Spremljanje odobrenih projektov:
Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa, v primeru projektov poglavja A1 pa tudi doseganje enega
ali več ciljev iz točke 1. iz b odstavka, poglavja A1 tega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Vlagatelj
je dolžan v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo
o zaključku investicije, za kar se zaveže
v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot
je navedeno v b odstavku (v 19. točki pri
poglavju A1 ter v 4. točki pri poglavju A2 in
B ter poglavju C tega razpisa). Prav tako
se prejemnik sredstev v pogodbi zaveže,
da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena ali
se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07;
uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-6400/09
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere (P1C)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi nosilca proračunske
postavke in posredniškega telesa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Poslovnega in
finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2009 (sklep Vlade RS, št.
47602-37/2008/4), Sprememb Poslovnega
in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009
(sklep Vlade RS številka 47602-37/2008/10
z dne 5. 3. 2009), Splošnih pogojev po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
slovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb
in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja
Sklada (6. 5. 2008), Uredbe sveta (ES) št.
1083/2006 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
s spremembami), Uredbe ES št. 45/2001
(UL L 008, 12. 1. 2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL
L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe),
Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3 z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de
minimis« pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št.
priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe) Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 2609) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07
in spremembe).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska
Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,Poštna
banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypoalpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d.,
SKB d.d.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada
predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.
V okvir mikro, malih in srednje velikih
podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250
zaposlenih in imajo letni promet, ki ne pre-

sega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR na
podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12.
2008, razen za nova podjetja, ustanovljena
po 31. 12. 2008, ki morajo dosegati navedene kriterije na podlagi računovodskih izkazov od dneva ustanovitve do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na mesec vloge.
Ostala določila za opredelitev MSP
se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 6907 in
Uradni list RS, št. 1708):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2008- skladno
z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.
4407) je podjetje v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije)
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2006–2008), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:

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

bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor upravičencev-operacij
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na osnovi
naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih
obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom
so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje operacij).
Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60
točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem V primeru, da pridobi več vlagateljev
pozitivno mnenje, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji,
ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni.
V primeru istega števila točk imajo prednost
operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 20.000.000 EUR.
Garancija je zavarovana s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad
v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti (CIP
2007–2013).
Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru
Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost Evropske skupnosti.
Skupna višina razpisanih sredstev
za subvencioniranje obrestne mere je
2.750.000 EUR.
7. Upravičeni stroški operacije
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme,
nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in
3
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.
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infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale
od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2010. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 3.
2010. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare
kredite.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad EU v višini 5,650 mio
EUR (od tega 85% sredstev EU – ESRR in
15% sredstev slovenske udeležbe)
Sredstva za subvencijo obrestne mere:
– v višini 2,750 mio – proračun RS.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
– Garancijski sklad EU – 85% sredstev
EU, 15% sredstev SLO proračuna.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 10.
2009.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2009.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2009
se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo
izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno
formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo
o njih s sklepom odločila najkasneje v 60
dneh od roka za predložitev vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep
o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
4
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s
strani neodvisne institucije.
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14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in
na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-42
– Jasna Kepnik–Hiter, 02/234-12-88 – Boris
Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani
prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko
ter ga predložite v vlogi).
2. Poslovni načrt, bilanca stanja za
leto 2008 in izkaz poslovnega izida za leto
2008, razen za nova podjetja, ustanovljena
po 31. 12. 2008, ki morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do
zadnjega dne preteklega meseca, glede na
mesec vloge.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
60 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
b) za
samostojne
podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4
mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za
podjetja s statusom novega podjetja):
obračun zneskov plač z davki in prispevki in
potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena
v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika
prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala
natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vla-
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gatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo
obrestne mere – P1C«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet
investicije v območju regije in v podjetju vsaj
pet let po zaključku investicijskega projekta
za isti namen. Predmet investicije torej ne
sme biti prodan, oddan v najem ali leasing
tretjim osebam najmanj v obdobju petih let
po zaključku investicijskega projekta. V nasprotnem primeru se pogodba posledično
odpove, že plačan del subvencije obrestne
mere mora upravičenec v tem primeru vrniti
skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. Za obratna sredstva
57. člen Uredbe 1083/2006 ne velja.
– pri izvajanju operacij smiselno zadostiti
naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 465/09
Ob-6363/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1272, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, ze-

mljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
23.832,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1273, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
23.832,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1287, travnik v izmeri 1.169 m2,
vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
28.056,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1277/3, travnik v izmeri
6.260 m2, vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča
znaša 150.240,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 2864/2, sadovnjak v izmeri
698 m2, vpisana pri vl. št. 1506, k.o. Cerknica, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča
znaša 50.256,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1029/2, njiva v izmeri 756 m2,
vpisana pri vl. št. 813, k.o. Bukovica, zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša
58.968,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 405/11, travnik v izmeri 204 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Zibika, zemljišče
se po planu nahaja v območju poselitve/območje stanovanj (stavbno zemljišče), izklicna cena zemljišča znaša 4.896,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na zemljišču stoji v zemljišče pretežno
vkopana garaža, ki ni last prodajalca. Predmet prodaje je zemljišče brez objekta.
Zaporedna št. 8
Parc. št. 284/2 njiva v izmeri 1332 m2,
vpisana pri vl. št. 11, k.o. Dobrava pri Radljah in parc. št. 285/2, njiva v izmeri 718 m2
in njiva v izmeri 800 m2, vpisana pri vl. št.
49, k.o. Dobrava pri Radljah, zemljišče je po
planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 34.200,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1001/1, njiva v izmeri 10.117 m2,
vpisana pri vl. št. 1296, k.o. Dob, osnovna
namenska raba zemljišča je opredeljena kot
mešana območja, gospodarske infrastrukture – prometne, izklicna cena zemljišča znaša 1.214.040,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Du-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
najska 58, Ljubljana, najkasneje do 9. 10.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-10/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti, najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 8
in 9, občina uveljavlja predkupno pravico.
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju
prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo nepremičnin občini,
na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo
Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 13. 10. 2009 ob 12. uri, na sedežu Skla-

da, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-6368/09
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta,
objavljamo
razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemno doktorsko delo na področju
kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in
sorodnih ved po 9. oktobru 2008. Pravico do
sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so
večino doktorskega dela opravili v Sloveniji
in kandidati, ki iz utemeljenih razlogov niso
uspeli sodelovati na natečaju v letu 2008.
Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi: prof. dr.
Janez Plavec (predsednik), dr. Franc Avbelj,
dr. Mojca Benčina, doc. dr. Gregor Mali in
prof. dr. Albin Pintar.
Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge, bodo
v četrtek, 19. novembra 2009, ob 13. uri,
v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta.
Predložitev prijav: do 2. novembra 2009,
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za preglove
nagrade KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.
Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah
s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web
of Science (posebej označiti dela, ki so del
doktorata).
Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi
izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad
bodo razglašeni na prednovoletnem sprejemu direktorja inštituta, v prvi polovici decembra 2009.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 430-0022/2009-11
Ob-6347/09
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo –ZUJIK
– UPB1 (Uradni list RS, 77/07, 65/07 – odl.
US in 56/08), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in
7/09) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 31/08 in 10/09) Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2009«
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I. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2009«, ki se
bo predvidoma odvijal 12., 13. in 14. novembra 2009 in se bo sofinanciral iz proračuna
Občine Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi
2009«.
Za sofinanciranje kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2009« lahko kandidirajo
izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– da za projekt obstaja širši družbeni
interes.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih programov:
1. Kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. Javni zavodi na področju vzgoje in
izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za
kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od
okvirne razpisne vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in
finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega
projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj
5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).
Izvajalci projektov za vsak pogoj predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo
podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi
bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem
javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi
meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov ljubiteljske kulturne
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dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09).
Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2009«
se bo iz občinskega proračuna sofinanciral
največ do višine 70% finančne konstrukcije
projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo
v postopku vrednotenja dosegel najmanj
50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega
projekta »Sušnikovi dnevi 2009« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto
2009 na postavki 43041849/412000 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 3.043 €.
Projekt mora biti v celoti izveden v letu
2009. Dodeljena sredstva za sofinanciranje
kulturnega projekta morajo biti porabljena
v letu 2009.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2009« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
19. 10. 2009 na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako:
»Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
21. 10. 2009 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem kulturnega programa bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2009.
Občina Prevalje
Št. 300-0017/2009
Ob-6372/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJPT, 14/07
– ZSPDPO in 109/08, 49/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US), Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09
– UPB), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 123/08 in 41/09) ter na podlagi mnenja
o shemi »de minimis« pomoči št. priglasitve
M001-5883008-2007 z dne 12. 3. 2007 in
M001-5883008-2007/I z dne 15. 5. 2009
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za naložbe
v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih
sredstev za Naložbe v nakup nove opreme
in nematerialnih investicij, opravljenih od
1. 9. 2008 dalje do 19. 10. 2009.
III. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
60.000,00 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti, skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene
opreme oziroma nematerialne investicije.
1.2. Investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
1.3. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko
poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo
na poslovne enote v Občini Sevnica.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva,
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni
sektor – področje nabave vozil za prevoz
tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki
opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica ali do države (DURS
itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v razpisnem obdobju do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Pri upravičenih stroških upošteva neto
vrednost računa (znesek davčne osnove
brez DDV).
6. Občina bo sofinancirala stroške ob
predložitvi zahtevanih dokazil.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
1. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
2. Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je
v javnem razpisu za tekoče leto predvidena
za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost
investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena
za ta ukrep.
3. Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti, za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 1.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 1.000 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 400 EUR,
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– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala),
transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu,
– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do vključno 19. 10. 2009, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane s priporočeno pošto najpozneje
19. 10. 2009 (datum poštnega žiga na dan
19. 10. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – Naložbe«
VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela po zaključku razpisa v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem
listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcinasevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, pri Maji Grabrijan ali
Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262 oziroma
07/81-61-233, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcinasevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8.
do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 340/2009
Ob-6373/09
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Spodnji Duplek, na podlagi Zakona o stvar-

nem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
ter v skladu z letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Duplek za leto 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 819/8, travnik, v izmeri
671 m2,
b) parc. št. 819/11, travnik, v izmeri
752 m2,
c) parc. št. 819/12, travnik, v izmeri
677 m2,
d) parc. št. 819/13, travnik, v izmeri
620 m2,
e) parc. št. 819/14, travnik, v izmeri
600 m2,
f) parc. št. 819/15, travnik, v izmeri
589 m2,
g) parc. št. 819/16, travnik, v izmeri
695 m2,
vse vpisane v vložek 1180, k.o. Zgornji
Duplek.
Nepremičnine predstavljajo v naravi nezazidana stavbna zemljišča v ureditvenem
območju naselja z možnostjo priključitve
na javno infrastrukturo v neposredni bližini.
Na nepremičninah je knjižena služnostna
pravica položitve, dostopa in vzdrževanja
nizkonapetostnega in srednjenapetostnega
kablovoda v korist Elektra Maribor, d.d.
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje je 60,00 EUR/m2.
Besedilo razpisa in obrazce za pripravo
ponudbe ter grafični prikaz parcel je mogoče
dobiti v prostorih občinske uprave Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji
Duplek, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
v petek od 8. do 13. ure ter na spletni strani
občine www.duplek.si.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
4. Pogoji prodaje:
a) nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«,
b) kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva,
c) kupec je dolžan v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi
računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu
po prejemu celotne kupnine,
d) v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiško
knjižnega urejanja. Izhodiščna cena tudi ne
zajema komunalnega prispevka, ki ga bo
kupec moral plačati pred izdajo gradbenega
dovoljenja za graditev objekta na predmetnih nepremičninah,
e) za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek – varščino v višini 10%
od ponujene cene za nepremičnino, za katero daje ponudbo za nakup na račun Občine Duplek, št. 01226-0100008522, sklic št.
2395, UJP Slovenska Bistrica, z navedbo
»varščina za javni razpis za zbiranje po-
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nudb za nakup nepremičnin Žitečka vas«
z navedbo parcelne številke zemljišča, za
katero daje ponudbo,
f) ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo
o plačani varščini 10% od ponujene cene,
g) ponudnik je vezan na dano ponudbo
najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
h) na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino in ki izpolnjuje vse
pogoje, predpisane v točki 5. – pogoji sodelovanja.
5. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni
register Slovenije, izdano od AJPES-a.
6. Ponudba
Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
a) izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1),
b) dokazilo o sedežu oziroma državljanstvu ponudnika,
c) izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2),
d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(obrazec št. 3),
e) potrdilo o plačilu varščine 10% od
ponujene cene.
Dokumenti, razen osebnih dokumentov,
ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob
dnevu odpiranja ponudb), zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo predložena najkasneje do vključno 9. 10.
2009 do 11. ure na naslov: Občina Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot
je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno
označen naslov prodajalca in pripis » Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin Žitečka vas«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
popolne ponudbe.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Javno odpiranje ponudb bo v Glonarjevi dvorani na sedežu Občine Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek,
dne 9. 10. 2009 ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom
ponudnika.
b) Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija, imenovana s strani župana Občine Duplek. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
c) Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo ceno oziroma kupnino
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za posamezno nepremičnino. V primeru, da
bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo
komisija s temi ponudniki opravila dodatna
pogajanja. Prodajalec si pridržuje pravico,
da ponudnikom, ki na razpisu niso uspeli, ponudi v odkup drugo parcelo, za katero ni prejel nobene ponudbe, pod enakimi
pogoji, kot izhajajo iz razpisa in ponudbe
ponudnika.
d) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri
čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
8. Občina Duplek si pridrži služnostno
pravico za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture na
parc. št. 819/16 in 819/8. Služnost se pri
navedenih parcelah vpiše v zemljiško knjigo
na podlagi pogodbe.
9. Dodatne informacije: pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Občinski upravi Občine Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
Kontaktne osebe: Dušanka Novak, št.
gsm 051/637-066, Franc Beber, št. gsm
041/684-608.
Občina Duplek
Št. 352-2/2009-261
Ob-6405/09
Občinska uprava v skladu s 23. členom
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09) in na podlagi 7. točke Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 23/09 z dne 27. 3. 2009, na
spletni strani Občine Postojna ter na oglasni
deski Občine Postojna objavlja
dokončni prednostni listi A in B
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
Dokončna prednostna lista A za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (seznam
upravičencev po kriterijih iz 9. člena pravilnika, ki niso zavezani za plačilo varščine)
Prosilec/ka

Jenuš Maja
Kavka Kata
Kranjčevič Nataša
Đukić Jana
Gavranić Željko
Bizjak Tea
Ponjević Sanela
Hedžić Osman
Demaj Fadil
Ravlić Anto
Vesel Sonja
Mujagić Mehmed
Kitanović Ljubica
Bizjak Ivanka
Belugina Natalija
Rebec Tina
Pejić Radmila
Čuran Edin
Bričić Admira
Konig Manica
Majetić Amela

Št. točk

460
460
440
435
430
420
420
410
405
400
390
390
380
370
370
370
360
360
350
340
340
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Prosilec/ka

Št. točk

Ornig Tanja
Halim Duga
Osmanaj Afrora
Španić Sandra
Šavor Adrijana
Mejak Tanja
Hreščak Bojana
Vuković Toda
Erdelja Goran
Vodopivec Mojca
Palič Sanela
Premrl Vesna
Gerželj Mitja
Dužnik Marijana
Petrović Marica
Švara Suzana
Ventriglia Tamara
Može Irma
Vilhar Božidar
Velić Abdo
Muzafirović Asmir
Duraković Samir
Janković Biljana
Bačić Nedeljko
Petrović Dalibor
Furlan Mateja
Bajrektarević Azra
Španić Slavica
Brandić Ismar
Repovž Maša
Botić Mihreta
Huskić Salih
Stanković Suzana
Knežević Darko
Zoran Fatur
Leban Kristina
Mujanić Mujaga

340
340
340
335
330
330
330
330
320
320
320
320
320
300
300
295
290
290
290
290
280
280
280
270
270
270
270
250
250
250
240
220
200
190
190
170
160

Dokončna prednostna lista B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (seznam
upravičencev po kriterijih iz 9. člena pravilnika, ki so zavezani za plačilo varščine)
Št.

Št.
točk lista B

Prosilec/ka

1

Premrl Jože

400

2

Debevec Janko

390

3

Gerlica Denis

320

4

Čolić Dragana

320

5

Ostić Tanja

280

6

Mrkonjić Senad

260

7

Šuvakić Ibrahim

240

8

Lipoglavšek Valentina

210

9

Vodopivec Vesna

200

10 Gerželj Primož
11

Della Bernardina
Emanuella

200
200
Občina Postojna

Št. 430-118/2009
Ob-6406/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 5. člena Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija

(Uradni list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu Občine Litija (Uradni list RS, št. 44/08
in 26/09) objavlja
javni razpis
za štipendiranje deficitarnih poklicev
v Občini Litija
1. Predmet javnega razpisa: štipendiranje deficitarnih poklicev s področja gospodarstva v Občini Litija v šolskem/študijskem
letu 2009/2010.
2. Pogoji za prijavo, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Občini Litija,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju, ne opravlja
dejavnosti kot zasebnik ali samostojni podjetnik oziroma ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje,
– imeti mora najmanj dober šolski uspeh
v predhodnem letniku izobraževanja pri poklicnem in srednješolskem izobraževanju
in najmanj dober šolski uspeh v preteklem
šolskem letu oziroma dobro (7) povprečno
oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu za dodiplomsko in podiplomsko
izobraževanje. Prednost za pridobitev štipendije ima ob upoštevanju višjega učnega
uspeha prosilec z manjšimi dohodki na družinskega člana.
– se izobražuje za enega izmed naslednjih deficitarnih poklicev s področja gospodarstva: kemik, farmacevt, projektni
menedžer, tehnik za strojništvo, zidar fasader, zidar za zidanje in ometavanje, zidar,
krovec, gradbinec zaključnih del, pleskar,
ličar, slikopleskar, varilec, elektromonter,
sestavljalec stavbnega pohištva, voznik tovornjaka, upravljalec strojev gradbene mehanizacije, delavec za preprosta dela pri
nizkih gradnjah, delavec za preprosta dela
pri visokih gradnjah.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev:
v proračunu Občine Litija za leto 2009 so
v okviru postavke »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« za štipendiranje deficitarnih poklicev s področja gospodarstva, zagotovljena sredstva v višini do
8.000 EUR. Podeljene bodo predvidoma 3
štipendije.
4. Prijava
Vloga mora vsebovati:
– osnovne podatke o prosilcu (ime in
priimek, naslov), davčno številko, EMŠO,
številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega
letnika predhodnega izobraževanja,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Litija,
– dokazila o dohodkih oziroma prejemkih
na družinskega člana v preteklem koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe iz
preteklega leta staršev ali skrbnikov oziroma
kopija dohodninske odločbe iz preteklega
leta prosilca),
– izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma da ne prejema nadomestila za brezposelnost in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
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– izjavo, da prosilec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega
ali občinskega proračuna ali mednarodnih
virov, če pa je, vlagatelj njeno višino dokaže
z ustrezno dokumentacijo.
5. Rok za prijavo
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili prosilci oddajo osebno na Občini Litija, Jerebova 14, soba 44 – II. nadstropje, ali jih pošljejo do 15. 10. 2009 na naslov Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za štipendiranje deficitarnih poklicev« in navedbo
imena, priimka ter naslova prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 14. ure istega dne vložena v sobo 44/II.nadstropje na
Občini Litija.
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Kolikor prijavitelj
vloge ne dopolni, uprava s sklepom vlogo
zavrže.
6. Merila za izbor:
– deficitarnost poklica na področju gospodarstva v Občini Litija,
– dosežen učni uspeh.
Prednost pri dodelitvi sredstev za deficitarne poklice s področja gospodarstva
v Občini Litija ima ob upoštevanju višjega
učnega uspeha prosilec z manjšimi dohodki
na družinskega člana.
7. Pogoji za porabo sredstev
O dodelitvi štipendij odloča župan na
predlog komisije. Upravičencem se izda
sklep o višini odobrenih sredstev. Potencialni prejemniki oziroma prijavitelji bodo pisno obveščeni o izidu javnega razpisa po
zaključenem razpisu.
Medsebojno razmerje med Občino Litija
in prejemnikom štipendije se uredi s pogodbo. Za mladoletne osebe je sopodpisnik pogodbe tudi eden izmed staršev ali zakonitih
zastopnikov.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Oddelku
za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija, soba 39, pri Petru Repovš, tel.
01/896-34-32. Obrazec vloge za dodelitev
štipendije bo v času razpisa dostopen na
spletni strani občine in tudi na Občini Litija.
Občina Litija
Ob-6453/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 142/04, 97/05,
72/06, 113/07 in 101/08), Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 141/04),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
70/00 in 100/00), objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
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javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj
v letu 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem
športu, športni rekreaciji in športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
3. Višina razpisanih sredstev za leto
2009 predvidoma znaša 537.591 evrov, in
sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom
499.000 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– izobraževanje 1.591 evrov.
4. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, ali na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/. Vloga mora
vsebovati vse podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih
objektov in površin v Mestni občini Kranj in
razpisne obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
Oddelek za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do 29. 10. 2009. Na ovojnici mora biti
napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti
naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov
poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis
– športni programi 2010 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav bo
3. 11. 2009 in ne bo javno. Obravnavane
bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno
in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni do 24. 12. 2009. Z izvajalci
športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: na Oddelku za
družbene zadeve Mestne občine Kranj,
soba 94, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel.
04/237-31-81 ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si.
Mestna občina Kranj
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Javne dražbe
Ob-6353/09
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo počitniškega apartmaja G-74
Na Rogli (23 m2 – dnevni prostor s kuhinjsko
nišo, toaleta s tušem in WC) z opremo, v pritličju apartmajskega bloka v naselju Gaber.
Izklicna cena 59.700,00 €.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno, plača ga kupec.
Javna dražba bo v četrtek, 15. 10. 2009,
v prostorih RŽV, ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu »Videno
– kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene (5.970,00 €) na transakcijski račun
prodajalca, št. 07000-0000168385, pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila, prispela na
TRR prodajalca, vključno do 13. 10. 2009.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 30 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
RŽV je prvi lastnik.
Informacije: od 25. 9. 2009 do 9. 10. 2009,
med 8. in 9. uro, Dolenc, tel. 04/51-59-300.
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. 7478/19-3/2009
Ob-6348/09
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), določb 38. do 42. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za
leto 2009, Načrta razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem občine za leto
2009 in sprejetim posamičnim programom
razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora,
matična številka: 5874327, ID št. za DDV:
SI81758006.
2. Predmet prodaje: stanovanjska hiša
na naslovu: Cesta v Radovno 9, Mojstrana
s pripadajočim zemljiščem – parc. št. 1622/4
in 1622/1, obe k.o. Dovje. Nepremičnina je
vpisana pri vl. št. 426, k.o. Dovje. Iz potrdila Oddelka za okolje in prostor Občine
Kranjska Gora o namenski rabi izhaja, da
se parc. št. 1622/4, 1622/1, k.o. Dovje po
prostorsko planskih aktih Občine Kranjska
Gora nahaja v območju DM SK5 (območja

za stanovanja in kmetije), podrobnejša namenska raba v – vas. Območje se varuje
kot kulturni spomenik (es). Pri nepremičnini parc. št. 1622/4 je vknjižena služnostna
pravica uporabe poti v širini treh metrov, ki
poteka od ceste parc. št. 2042/2 do parc. št.
1622/3, vse k.o. Dovje.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, znaša 180.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 5.000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska Gora pravico njegovo varščino
zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni po overitvi prodajne pogodbe.
– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino poravnal na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684,
najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne
pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
stroške davka na promet nepremičnin (v
višini 2% kupnine) in stroške overitve pogodbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v torek, dne 13. 10. 2009 na
sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1b, Kranjska Gora (sejna soba) z začetkom ob 12. uri. Interesenti se bodo morali
pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 8. točke te objave.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske
pravice. Interesenti morajo pred začetkom
dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– pooblastilo, ki se mora nanašati na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis pooblastitelja overjen pri notarju,
v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa in banke za primer vračila.
Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je notarsko overjena.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

9. Varščina:
– Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine
Kranjska Gora, številka 01253-0100007684,
sklic 00, z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo«.
– Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
– Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
10. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina se podaja po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino.
– Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba je končana, ko voditelj
trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
– Ugovor proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija, imenovana v skladu z določili Uredbe o razpolaganju s stvarnim nepremičnim premoženjem
države, pokrajine in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
– Besedilo javne dražbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si/.
11. Dodatne informacije: interesenti
se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, direktni tel.
04/58-09-819 ali preko n.c. št. 04/58-09-800.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na navedeno telefonsko
številko.
Občina Kranjska Gora
Št. 478-0005/2009-5
Ob-6349/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,pokrajin in občin –
ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št.
29/07 – UPB) po sklepu Občinskega sveta
Občine Muta, št. 00704-53/2009-1 z dne
10. 6. 2009, razpisuje Občina Muta
javno dražbo
1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
2. Predmet javne dražbe
Prodaja poslovnega prostora – lokal B v
poslovno stanovanjskem objektu Kovaška
1, Muta, v izmeri 67,00 m2, stoječ na parc.
št. 1/2, k.o. Sp. Muta, zkv. št. 72, ID stavbe:
204, ki v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Slovenj Gradcu še ni vpisan kot etažna
lastnina s sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča.
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Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne obrti.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 40.168,74 EUR (DDV oziroma
davek na promet nepremičnin nista vključena).
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 100,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po
opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh po prejetju izstavljenega
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe, na transakcijski
račun naročnika št. 01281-0100011065 pri
UJP, sklic na št. 00-72000001.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna
zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na
promet nepremičnin, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in
lastništvo na poslovnem prostoru preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov,
ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene –
4.016,87 EUR na transakcijski račun naročnika št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na
št. 00-72000001.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne
v roku 15 dni brez obresti.
8. Informacije in ogled
Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na tel.
02/88-79-600.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji
javne dražbe daje direktorica občinske uprave Silva Skutnik.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS in
fizične osebe, ki so državljani RS. Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na naslov naročnika: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, v zaprtih kuvertah najkasneje do
12. 10. 2009 do 13. ure, s pripisom »Javna
dražba – Ne odpiraj!«.
K prijavi mora posamezni dražitelj do
začetka javne dražbe predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne
osebe;
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa)- za pravne
osebe;
– kopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO – fizične in pravne osebe.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje, četrte ali šeste alineje te točke,
lahko le te predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
Župan Občine Muta lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 13. 10.
2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Muta,
Glavni trg 17, Muta, I. nadstropje, levo.
12. Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine Muta ali na spletni
strani www.muta.si.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/88-79-600.
Občina Muta
Št. 7113-0044/2008
Ob-6358/09
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US), 38.,
39., 40., 41. in 42. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US),
109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica o sprejemu posamičnega programa
prodaje z dne 23. 6. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Studenec
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje
Predmetne parcele predstavljajo zaokrožen kompleks kmetijskih zemljišč – kmetijo,
katerega del so tudi stavbe. Stanovanjska
stavba na parc. št. 154 je zgrajena okoli leta
1900 in obnovljena leta 1962. Na sosednjih
parcelah je več dotrajanih gospodarskih poslopij. Stavbno zemljišče ima zagotovljen elektro priključek in vodovod ter v bližini telefon.
Večina kmetijskih površin je obdelanih.
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Vrsta rabe
pašnik
travnik
travnik
pašnik
gozd
vinograd
pašnik
pašnik
travnik
pašnik
pašnik
gozd
njiva
pašnik
stavbišče
njiva
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Površina m2
824
1.834
806
6.707
5.000
2.263
219
2.859
4.712
11.808
31.712
8.011
2.248
12.006
43
3.090

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica.
4. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnine iz točke 2 je 109.996,62 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2%).
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt
pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen
kot lastnik kupljenih nepremičnin.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 14. 10. 2009 v sejni sobi Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 12. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku
20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286,
odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna
dražba – k.o. Studenec«.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine:
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
dražbe obdrži varščino.
10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali
pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi predloži:
– podatki o dražitelju, EMŠO oziroma
matična številka, davčna številka oziroma
ID za DDV;
– kopija osebnega dokumenta oziroma
za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega
registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (s.p.);
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– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa za primer vračila varščine;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju;
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
treba oddati po pošti do vključno 13. 10.
2009 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
pisarna št. 215, najkasneje do dne 14. 10.
2009, do 11. ure.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnine pod točko 2 se prodajajo
kot celota in po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09
– Odl.US).
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana
varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, med
uradnimi urami, pri Romanu Strlekarju, tel.
07/81-61-269.
Občina Sevnica
Ob-6407/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje so:
a) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče v izmeri 1678 m2, 184/9
poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja
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se stavbišče brez objekta) in 184/21 dvorišče v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50
k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški
parc. 184/21 k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potrebe
gradnje omenjenih objektov v korist občine,
kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini).
b) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2
– 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri
Merkurju), 170/2 poslovna stavba v izmeri
9 m2 in travnik v izmeri 47 m2, parc. št. 987/6
pot v izmeri 29 m2, 987/5 travnik v izmeri
48 m2, parc. št. 169/2 travnik v izmeri 69 m2,
parc. št. 168/5 njiva v izmeri 58 m2, parc. št.
987/17 pot v izmeri 27 m2 in parc. št. 127/54
travnik v izmeri 292 m2 vpisane v z.k.vl.št.
560, k.o Litija.
c) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/16 gozd v izmeri 649 m2, vpisana
v z.k.vl.št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija in hidrant ter cevovod
javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter
za javno kanalizacijo v korist občine.
d) Zemljiška parcela 200/4 pašnik v izmeri 1184 m2, vpisana v z.k.vl. št. 956, k.o.
Litija. Na predmetni parceli poteka javna
kanalizacija Litija, zato bo istočasno ustanovljena tudi služnost za javno kanalizacijo
Litija v korist občine.
e) Del zemljiške parcele 1346/11, v izmeri 300 m2 (prodaja se del zemljišča, kjer ni
gospodarskih poslopij), vpisana v z.k.vl.št.
522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka cevovod javnega sistema oskrbe z vodo
Litija in kabel javne razsvetljave s svetilkami,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in služnostna pravica za javno razsvetljavo s svetilkami v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega
elektroenergetskega zemeljskega priključka
v korist Elektra Ljubljana d.d.
f) Del zemljiške parcele 1346/2, v izmeri
1000 m2 (brez dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja razbremenilnika visokih voda
in črpališče), vpisana v z.k.vl.št. 1782, k.o.
Hotič. Na predmetni parceli poteka javna
kanalizacija Litija, cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni
priključek, AB jašek 2x, podzemni hidrant in
kabel javne razsvetljave s svetilko, zato bo
istočasno ustanovljena služnost za potek
javne kanalizacije Litija, za potek cevovoda javnega sistema oskrbe z vodo Litija in
hišni vodovodni priključek, za AB jašek 2x,
za podzemni hidrant in za kabel javne razsvetljave s svetilko v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za
gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d.
g) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 183/1 travnik v izmeri 2238 m2, vpisana
v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema z vodo in
javne kanalizacije v korist občine.
h) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 184/3 travnik v izmeri 1573 m2, vpisana
v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni

parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema z vodo in
javne kanalizacije v korist občine.
i) Del zemljiške parcele v naselju Kresnice, 182 travnik v izmeri 1340 m2, ki meji
na parc. št. 1050/2 in 1050/1, k.o. Kresnice,
vpisane v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja:
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 205.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 35.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 57.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 54.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e) je izklicna cena 21.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod f) je izklicna cena 70.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g) je izklicna cena 156.660,00 EUR
brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV
–ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod h) je izklicna cena 110.110,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod i) je izklicna cena 93.800,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
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se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 14. 10. 2009 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 13. 10. 2009
do 12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 12. 10. 2009, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Litija, št. 01260-0100002491,
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo
za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma
c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma
g) oziroma h) oziroma i).
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki
je/so predmet razpisa javne dražbe in se
javne dražbe ne udeleži, se varščina ne
povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija
na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta –
za fizične osebe,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
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– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 13. 10. 2009 do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV, plača
kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

74 / 25. 9. 2009 /

Stran

2427

Razpisi delovnih mest
Ob-6451/09
Preklic
V objavi delovnega mesta za direktorja/ico zavoda, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 71 z dne 11. 9. 2009 so bili napačno navedeni pogoji za zasedbo delovnega
mesta.
Razpis s pravilnimi pogoji bomo objavili
takoj, ko bo mogoče. Tedaj bo določen tudi
nov rok za prijavo.
Socialno varstveni zavod Dutovlje
Št. 02/02-473/09
Ob-6354/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
razpis za delovno mesto:
svetovalec generalnega direktorja –
na področju računovodsko-finančnih zadev
– m/ž, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– pasivno angleški ali nemški jezik;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, poslovno informacijski sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 110-18/2009
Ob-6355/09
Na podlagi 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina (Uradni list RS, št.
23/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2.
in 3. člena Sklepa o ustanovitvi skupnega
organa Občine Črnomelj in Občine Semič za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem
zavodu Razvojno informacijski center Bela
krajina (Uradni list RS, št. 42/04) župan Občine Črnomelj v imenu ustanoviteljic Občine
Črnomelj in Občine Semič objavlja razpis za
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Razvojno
informacijski center Bela krajina.
Za direktorja je po določbah odloka lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih,
z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– aktivno obvlada dva svetovno priznana jezika,
– predložiti program dela za mandatno
obdobje,
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela in
– izpolnjuje enega od naslednjih spodaj
navedenih pogojev glede izobrazbe:
a) ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj,
b) ima visokošolsko izobrazbo in najmanj
štiri leta delovnih izkušenj,
c) ima višješolsko izobrazbo in najmanj
šest let delovnih izkušenj,
d) ima srednješolsko izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj.
Za delovne izkušnje se šteje, da je kandidat delal na področju turizma ali podjetništva
ali na drugih vodstvenih delovnih mestih.
Kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
S kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal na sedežu javnega
zavoda.
Prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih
izkušnjah, življenjepisom in programom dela
za mandatno obdobje 2009–2014 ter izjavo
o aktivnem znanju dveh svetovno priznanih
jezikov pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj, z oznako »za razpis direktorja
RIC Bela krajina«. Prepoznih in nepopolnih
prijav ne bomo upoštevali.
Direktorja imenujta občinska sveta občin ustanoviteljic. Kandidati bodo obveščeni
o izbiri v roku 8 dni od sprejema sklepa
o imenovanju direktorja.
V besedilu objave uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Občina Črnomelj
Št. 52/2009
Ob-6356/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09, 64/09 – popr.
ter 65/09 – popr.) ter sklepa 2. dopisne seje
Sveta vrtca Galjevica, Svet vrtca Galjevica
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09 –
popr. ter 65/09 – popr.), 40. in 56. členom
Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB2 in 25/08) ter 28. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt- D (Uradni list RS, št.
25/08), in sicer:

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe
prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve
stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja
ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09 – popr. ter
65/09 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Galjevica,
Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 2. 2010.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako:
»prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
Popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega
sodišča o nepričetem kazenskem postopku
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme
biti starejše od 8 dni.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Galjevica, Ljubljana
Št. 81/09
Ob-6370/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08) ter sklepa 5. seje Sveta šole Gimnazije Kočevje, Svet Gimnazije Kočevje,
Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Gimnazije Kočevje izpolnjevati splo-
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šne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Gimnaziji
Kočevje,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Gimnazije Kočevje.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in
64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št.
58/09 in popr. 64/09 ter 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje Gimnazije
Kočevje.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Gimnazije
Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje«
z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja«
pošljete pisno prijavo z navedbo kratkega
življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
in pristojnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju
pogojev.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesece od
objave razpisa.
Svet Gimnazije Kočevje
Ob-6371/09
Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje
z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družbe z omejeno odgovornostjo, objavlja
razpis za
direktorja družbe Nepremičnine Celje
d.o.o., Miklošičeva 1, Celje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja.
Kandidati morajo svoji prijavi priložiti vizijo nadaljnjega razvoja družbe.
Direktor bo imenovan za 4 leta in je po
končanem mandatu lahko ponovno imenovan.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Nepremičnine Celje
d.o.o., Miklošičeva 1, 3000 Celje, v zapečateni ovojnici z oznako »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Ob-6398/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08) ter sklepa 4. seje Sveta vrtca Vrtca
Vrhovci, Svet vrtca Vrtca Vrhovci razpisuje
prosto delovno mesto:
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Vrhovci izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5 in 36/08) in 40. člena Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB2 in 25/08) ter 56. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08),
in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. da izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,

11. da predloži svoj program vodenja
Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000
Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in
64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Vrhovci, Ljub
ljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 1. 2010.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet vrtca Vrtca
Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljub
ljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom
vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
ter z originalnim potrdilom Ministrstva za
pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega
okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem
postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki
ne sme biti starejše od 8 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Vrtca Vrhovci
Ob-6399/09
Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih in 22. člena Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, razpisuje
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom in drugimi predpisi izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, z opravljenim strokovnim
izpitom;
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, z ustreznimi
organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi;
– aktivno mora obvladati slovenski jezik.
Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti svoj program dela
zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let in je po poteku mandata lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite do 5. 10. 2009 na naslov: Kraške
lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta
8 A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom: za
razpis.
Svet javnega zavoda
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Su 20/09-2
Ob-6411/09
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto,
ki se izvaja v dveh nazivih
Svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje delovnega prava in socialne
varnosti.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. Kandidat mora za zasedbo delovnega
mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča II:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča II
se izvajajo v nazivih svetnik II in svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti

v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni
natečaj na podlagi petega odstavka 60.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p. b. in 65/08)
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega
natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6.
2008, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo
v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato
bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na
dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US II«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
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IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-78/2009
Ob-6475/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 120/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 478-80/2009/3
Ob-6361/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Premičnine, in sicer rabljena prevozna
sredstva (82 motornih vozil in 2 prikolici)
naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije
javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 31.800,00 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-39907709.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb,
ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS
in na svetovnem spletu do roka za oddajo
ponudb, med 10. in 12. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na naslovu
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna
policijska uprava, Urad za logistiko, Sektor
za materialno – tehnične zadeve, Vodovodna 93a. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič,
tel. 01/428-44-92 in Franci Kramaršič, tel.
01/428-56-63.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so
razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja

ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo
predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih, najkasneje do 12. 10. 2009 do 12. ure na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 15. 12. 2009.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega
odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 7 dni
od plačila celotne kupnine;
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača
kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Lilijana Kodrič,
tel. 01/428-53-17, faks 01/428-54-36, el. naslov lilijana.kodric@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 264/09
Ob-6364/09
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
v kraju Klenovici, Hrvaška:
Solastniški delež do 1/2 na nepremičnini – počitniškem objektu in pripadajočem
zemljišču s skupno površino 387 m2, v kraju
Klenovica, Hrvaška, s parc. št. 3499/209,
k.o. Ledenice. Predmet prodaje je pritličje
objekta, ki v naravi predstavlja apartma
s površino 47,04 m2.
Izhodišča cena je: 51.000,00 EUR.
Prodajna pogodba za prodajo navedene nepremičnine je vnaprej določena in je
sestavni del oglasa za javno zbiranje ponudb. Vpogled v prodajno pogodbo je mogoč v času trajanja razpisa pri predstavniku
prodajalca nepremičnine.
Rok plačila obveznosti po prodajni pogodbi je 8 dni od dneva podpisa prodajne
pogodbe na transakcijski račun prodajalca,
št. 02924-0253764022, odprt pri Novi Ljub
ljanski Banki d.d. Plačilo kupnine v roku,
navedenem v predhodnem odstavku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se
javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
Kupec se je dolžan sam seznaniti z možnostmi prenosa lastninske pravice na nepremičnini, ki je na Hrvaškem.
2. Ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno v EUR, ki se bo upoštevala kot edini
kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene.
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni
do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene vrednosti.
Varščina se vplača na transakcijski račun
prodajalca, št. 02924-0253764022, odprt pri
Novi Ljubljanski Banki d.d., s pripisom »Varščina za Klenovico«.
Izbranemu ponudniku se bo varščina
brezobrestno vštela v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v osmih dneh po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
4. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške in dajatve v zvezi s pogodbo
o prodaji in v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
5. Nepremičnina se prodaja po načinu
»videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
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7. Pravne osebe so dolžne k ponudbi
priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, fizične osebe pa dokazilo
o državljanstvu.
8. Za pravočasne se bodo upoštevale
ponudbe, ki prispejo v vložišče na sedež
družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana najkasneje do 12. 10. 2009, do 12. ure, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis
Klenovica – Ne odpiraj«.
Odpiranje ponudb bo dne 12. 10. 2009,
ob 13. uri, na naslovu prodajalca.
9. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki bo najprej preverila, ali so bile
ponudbe pravočasne in popolne. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Komisija
bo ocenjevala ponudbe na podlagi presoje
kriterija najvišje ponujene cene. Kriterij za
izbor je najvišja ponujena cena.
Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega
ponudnika obveščeni po končanem postopku izbora, vendar najkasneje v 30 dneh od
odpiranja prispelih ponudb.
10. Prodajalec na podlagi tega oglasa
ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom. Kolikor
pa prodajalec sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, se le-ta sklene v roku 15
dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v ponedeljek, torek
in sredo, med 8. in 10. uro, v času trajanja razpisa, na naslovu prodajalca ali tel.
01/58-89-205, Jože Staniša.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 149/09
Ob-6396/09
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list Republike Slovenije, št.
84/07), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni
vestnik, št. 1/2009 – UPB 1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih neprofitnih
stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena neprofitna stanovanja v Mariboru:

1
2
3
4
5

Naslov

Št.
stanovanja

Vrsta

Lega

Leto
gradnje

Površina
(bruto) m2

Ponujena cena
v EUR

Kardeljeva cesta 80
Letonjeva ulica 2
Metelkova ulica 7
Štrekljeva ulica 34
Ul. Arnolda Tovornika 8

34
77
27
11
38

3S
2S
gars.
1S
1S

7.
2.
prit.
3.
1.

1980
1984
1933
1964
1979

73,36
58,60
22,95
32,62
36,60

56.000,00
63.000,00
6.550,00
27.000,00
40.000,00

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: Izklicne cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.

Varščina v višini
10% ponujene
cene
5.600,00
6.300,00
655,00
2.700,00
4.000,00
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IV. Način in rok plačila kupnine: Kupec
poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici, rok plačila
je 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
V. Prehod lastništva: Prenos lastninske
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo
po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: Dražitelji morajo do vključno 2. 10. 2009 plačati varščino v višini 10%
ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.:
01270-6950971157, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. _«.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti
v 8 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno
najemnino;
– Najemniki imajo na podlagi Splošnih
pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV,
št. 1/2009 – UPB 1) in 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 57/08) pri nakupu stanovanj pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Če lete ne izkoristijo, imajo predkupno pravico
etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če
so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne
pravice, ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Če najemnik
ne izkoristi svoje predkupne pravice, se
mu položaj iz najemnega razmerja ne sme
poslabšati;
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene;
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
3 dni od roka za predložitev ponudb;
– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je treba skleniti v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice, v nasprotnem se šteje
da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od
nakupa;
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži;
– Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa
prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa
nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe;
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
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predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc, tel.
02/250 63 10 ali 02/250 63 31.
IX. Predložitev ponudb: ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je treba predložiti
do vključno 5. 10. 2009.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica
mora biti označena s pripisom »Ne odpiraj
– javna ponudba za nakup stanovanj«.
X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 10. 2009,
ob 10. uri, v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 97/2009
Ob-6367/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in sklepa št. 32, 30. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 13. 7. 2009, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so: zemljišča, parc.
št. 705/16, 567, 566, 555/2, 554/2, 545/4,
538/2, 536/2, 546, 537, 535, 518/2, 513/2,
512/2, 505/4, 504/2, 503/2, 480/2, 482/2,
481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568, 556, 552/4,
545/3, 529/2, 547, 510/2, 493, 492, 496/2,
502, 511, 534/2, 533, 557, 565, 705/32,
569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2, 494/1,
495/1, 534/1, 552/2, 705/7, 562/1, 563, 559,
558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča
se nahajajo na zaprtem delu odlagališča
Pobrežje in skupaj merijo 205.675 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti: dolgoročni plan Občine Maribor za
obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87,
19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št.
12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92),
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor
za območje Mestne občine Maribor (MUV,
št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98,
11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02,
19/04, 25/04, 8/08 in Uradni list RS, št.
72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08)
in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urbanistične zasnove Maribora,
(MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08, 15/08,
obvezna razlaga MUV, št. 1/08 in 5/08).
Predmetna površina je opredeljena kot
površina za šport. Navedeno območje se
začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih – predvidna je izdelava občinskega lokacijskega načrta. Na površinah
za šport je možna tudi umestitev gradbeno
inženirskih objektov-sončne celice. V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov

se sončne celice lahko umestijo kot »drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje«.
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za
cesto.
Kolikor bo občina v skladu s prostorskimi
akti potrebovala dele zemljišč za izgradnjo
ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan,
da kasneje odmerjene dele zemljišč proda
občini po enaki ceni, kot jih je kupil.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
6.159.966,25 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Po plačilu celotne kupnine bo kupec dobil potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2,
503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2,
553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547,
510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2,
533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2,
510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1,
552/2, 705/7, 562/1, 563, 559, 558, 552/3,
548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb,
ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo
ali enako od izhodiščne cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 6.159.966,25 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o. št. 04515-0000651184 odprt
pri NKBM d.d, najkasneje do 12. 10. 2009,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne,
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 31. 1. 2010.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudniki
morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do 13. 10. 2009, do 9. ure
in sicer na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7/III, 2000 Maribor, s pripisom: »Javno
zbiranje ponudb – ponudba na nakup zemljišča – Ne odpiraj«.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
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zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila zgoraj navedena komisija. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. skleniti prodajno pogodbo, najkasneje
v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem
v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji
krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V takšnem primeru varščina zapade v korist
prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, bo kupcu izdano zemljiško
knjižno dovolilo, nepremičnina pa se mu bo
izročila v posest. V primeru, da najugodnejši
ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne
sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene
pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdaji sklepa
o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in davek na dodano vrednost.
9. Ustavitev postopka
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. oziroma Mestna občina
Maribor lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 220-14-23, 220-15-54 ali 220-14-22
ali na e-pošto info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-6351/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Ljubljana, Bratovševa poščad 32;
stanovanje št. 2, v podpritličju, površine
45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij).
Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P1+P2+2, ki je bil zgrajen leta 1980.

Nepremičnina z oznako 2.E, na naslovu
Bratovševa ploščad 32, Ljubljana, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri
podvložku št. 1788/3, k.o. Ježica, na ime
Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 84.640,00
EUR.
2. Ljubljana, Vojkova cesta 30; stanovanje št. 24, v drugem nadstropju, površine
66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico,
shramba, dnevna soba, soba, kopalnica
in wc, balkon, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu etažnosti K+P+2,
ki je bil zgrajen leta 1953. Nepremičnina
z oznako 29.E, na naslovu Vojkova cesta 30, Ljubljana, je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št.
3908/29, k.o. Bežigrad, na ime Telekom
Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 90.080,00
EUR.
3. Nova Gorica, Gradnikove brigade
15; stanovanje št. 39, v osmem nadstropju, površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z wc-jem, hodnik, klet). Stanovanje
leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti
K+P+10, ki je bil zgrajen leta 1990.
Nepremičnina z oznako 39.E (etažni del)
na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova
Gorica, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku štev. 2590/43,
k.o. Nova Gorica, na ime Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 52.400,00,00
EUR.
4. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7;
stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2
(soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor,
kopalnica).
Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti
K+P+M, ki je bil zgrajen leta 1930 in je bil
obnovljen leta 1990. Nepremičnina je skupaj
s tehnološkimi prostori Telekoma vpisana
v zemljiški knjigi v deležu (del, ki se prodaja
predstavlja delež 15/100 od pripadajočega
solastnega deleža Telekom Slovenije, d.d.,
ki znaša 40/100-tin od celote), s parc. št.
107/3, v zk vložku št. 280, k.o. Lovrenc na
Pohorju.
Izhodiščna prodajna cena je 20.720,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št.
106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 13. 10.
2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 13. 10. 2009.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke nepremičnine, za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepre-
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mičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne - prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES,
– ponudniki morajo v ponudbi obvezno
posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo
nameravajo izvajati v prostorih, ki so predmet prodaje.
Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 11. 2009.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot
odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave,
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 12. ure.
Ogledi nepremičnin so možni po predhodnem telefonskem dogovoru:
– za nepremičnine pod zap. št. 1. in zap.
št. 2. – na tel. 01/234-15-92, Jana;
– za nepremičnino pod zap. št. 3 – na tel.
05/333-56-12, Boris;
– za nepremičnino pod zap. št. 4. – na
tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-24-30,
Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-6352/09
Na osnovi sklepa št. 43 nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV objavlja prodajo garsonjere – (30 m2)
št. 25, Sestranska vas 17 – Gorenja vas, po
izklicni ceni 47.800,00 EUR.
Garsonjera obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo, toaleto s tušem in WC, predsobo, balkon, klet).
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko, ponujeni zne-

Stran

2434 /

Št.

74 / 25. 9. 2009

sek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne
cene (brez davka na promet nepremičnin, ki
bo obračunan na končno prodajno ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za
zastopanje družbe, oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(4.780,00 €) na transakcijski račun prodajalca št. 07000-0000168385, pri Gorenjski
banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano
varščino štejejo plačila, prispela na TRR
prodajalca vključno do 6. 10. 2009.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – Ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 7. 10.
2009 do 14. ure ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake na premoženju. RŽV je prvi lastnik. Etažna lastnina je
urejena.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 25. 9. 2009 do 5. 10. 2009
med 8. in 9. uro, Dolenc, tel. 04/51-59-300.
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. 1.-1414/2009
Ob-6359/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabne bakrene žice.
Vrsta posla: prodaja materiala.
Lokacija: Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.
Predmet prodaje obsega: približno 200
ton neuporabne bakrene žice.
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Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 600.000,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
21. 10. 2009 ob 12. uri, na sedežu družbe:
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, Področje za nabavo (soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 25 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 26 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-6350/09
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
43. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Občine
Ptuj sprejetega na 30. seji, dne 20. 7. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.
2. Predmet prodaje je nepremičnina:
2.1. Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 48,89 m2,
Pot v toplice 9, Ptuj, nepremičnina 3.E, vl.
št. 2967/3, k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti
49.400,00 €. Prostor ni zaseden z najemnikom.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki
posamezniki, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije ali v državah članicah
EU in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic
EU. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 14. 10. 2009,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj,
Mestni trg 1, Oddelek za gospodarske javne
službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 29/II, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno
v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna
pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.

– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremič
nine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 19. 10. 2009, ob 13. uri,
v sobi št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno–kupljeno. Kupec kupuje poslovni
prostor v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve, plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne
službe, investicije, kakovost in gospodarstvo,
Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel. 02/748-29-66
– kontaktna oseba Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Št. 35280-0006/2009
Ob-6360/09
Občina Vipava na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja
– športni objekti in avtokamp pod
Gradiško Turo – v najem
1. Navedba najemodajalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet najema:
– Športni objekti Gradiška Tura,
– Avtokamp,
na parc. št. 939/189 k.o. Vipava, v izmeri
32.448 m2.
3. Izhodiščna mesečna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 200,00 EUR
mesečno. Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu s 58.
členom Uredbe nositi obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja in stroške zavarovanj.
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4. Nepremičnine se bodo izbranemu ponudniku oddale v najem za določen čas,
in sicer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma najemnika se bo upoštevalo naslednja merila: višina ponujene mesečne
najemnine, ki je lahko enaka ali višja od
izhodiščne, program aktivnosti, ki jih bo najemnik izvajal na najetih nepremičninah, izvajanje dejavnosti z delavci, ki po izobrazbi
ustrezajo turistični dejavnosti in z znanjem
tujih jezikov (aktivno znanje angleškega jezika ter vsaj pasivno znanje nemškega in
italijanskega jezika in ki poznajo naravne in
kulturne znamenitosti Občine Vipava); ponudnik gospodarska družba ali s.p., mora
izkazati, da zaposluje osebo ali sam opravlja dejavnost in ima(ta) visoko izobrazbo
turistične smeri ter poznata tuje jezike, kot
je zgoraj navedeno.
6. Ponudniki so lahko samo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so
davčni zavezanci in ob oddaji ponudbe podpišejo izjavo, da imajo pravico do odbitka
celotnega vstopnega DDV. Ponudnik mora
pred prvim objavljenim prometom (v roku 15
dni po podpisu pogodbe) sopodpisati izjavo
z občino za obdavčen najem in jo oddati na
pristojni DURS v zakonsko določenem roku,
sicer odškodninsko odgovarja za neizpolnjene obveznosti.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe (gospodarske družbe)
morajo poleg ponujene cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega
računa, navesti podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni. Priložiti morajo program aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati
na najetih nepremičninah ter priložiti druga
dokazila o izpolnjevanju meril iz 5. točke
javnega zbiranja ponudb.
– samostojni podjetniki morajo priložiti
izpis iz registra Davčne uprave RS; poleg
ponujene cene morajo navesti še naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko
transakcijskega računa. Priložiti morajo program dejavnosti, ki jih nameravajo izvajati
na najetih nepremičninah ter priložiti druga
dokazila o izpolnjevanju meril iz 5. točke
javnega zbiranja ponudb.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Vipava. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija, ki jo bo
imenoval župan. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje upravljanja s premoženjem, lahko z najugodnejšimi
ponudniki opravi dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Če izbrani ponudnik najemne pogodbe ne
bo podpisal v navedenem roku, bo Občina
Vipava najemno pogodbo sklenila z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Interesentom je omogočen ogled nepremičnin, ki so predmet najema, po predhodnem telefonskem dogovoru. Prav tako

lahko dodatna pojasnila in ostale informacije
dobijo na sedežu Občine Vipava pri Jožetu
Papežu, tel. 05/364-34-14.
11. Občina Vipava si pridržuje pravico
ustaviti začeti postopek oddaje nepremičnin
v najem do sklenitve pravnega posla. Prav
tako si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba za najem športnih objektov in avtokampa pod Gradiško Turo«.
13. Rok za oddajo ponudb je do 12. 10.
2009 do 12. ure.
Občina Vipava
Št. 478-50/2009
Ob-6365/09
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07, 94/07), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 43/08
– UPB1), in Sklepa občinskega sveta št.
11.2-464, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč,
predvidenih za izgradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta –
Štibuh SC 7
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
v k.o. Stari trg, ki sta predvideni za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7, z naslednjimi parcelnimi številkami:
1. 419/26, k.o. Stari trg, zkv št. 881 –
v izmeri 545 m2,
2. 419/9, zkv št. 881 in 418/9, zkv
št. 840, vse k.o. Stari trg, v skupni izmeri
858 m2.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za stavbno zemljišče
pod zapor. št. 1 znaša 12.480,50 EUR, pod
zap. št. 2 pa 19.648,20 EUR.
V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
Stroški komunalnega opremljanja zemljišča znašajo 24,75 EUR na m2.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-50-2009. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila enakovrednih ponudb
za isto gradbeno parcelo, lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna
pogajanja.
6. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
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dobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini
Slovenj Gradec ali na spletni strani občine,
morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega
računa in ostale podatke (EMŠO in davčno
številko za fizične osebe; matično in davčno
številko ter navedba podpisnika pogodbe za
pravne osebe),
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za nepremičnino,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za
fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
8. Drugi pogoji:
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
dneva oddaje ponudb. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki
bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo.
9. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov na strani ponudnika, bo Mestna
občina Slovenj Gradec zadržala plačano
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
10. Način in rok plačila kupnine in komunalnega prispevka
Izbrani ponudnik mora kupnino in komunalni prispevek plačati v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine in komunalnega
prispevka v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo
uredila v pogodbi.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine v zazidavi Podgorska
cesta-Štibuh – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je
petek, 9. 10. 2009, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega roka prispele v vloži-
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šče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca dne
9. 10. 2009 in ni javno.
12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55 in Peter Čarf, tel.
02/88-121-48.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-52/2009
Ob-6366/09
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07, 94/07), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 43/08
– UPB1), in Sklepa občinskega sveta št.
478-52/2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
v okolici Slovenj Gradca, ki so po zazidalnem načrtu Sotočje predvidena za izgradnjo
poslovno-storitvenega objekta, z naslednjimi parcelnimi številkami: 1/3, del 1008/26,
del 244/47 in del 3, vse k.o. Slovenj Gradec,
skupaj v približni izmeri 900 m2.
Zemljišča se prodajajo kot celota.
Za zemljišča s parc. št. 1008/26, 244/47
in 3, k.o. Slovenj Gradec se bo opravila geodetska odmera.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za stavbna zemljišča
znaša 60 EUR/m2.
V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
Stroški komunalnega opremljanja zemljišča znašajo 31,00 EUR na m2.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-52-2009. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbor
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kriterije po naslednjem
vrstnem redu:
1. ponujena cena za zemljišče,
2. namen objekta,
3. rok dokončanja gradnje,
4. druge morebitne ugodnosti, ki jih
ponudnik ponuja.
Če bo med prejetimi ponudbami več enakovrednih ponudb, lahko komisija pozove
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se
z njimi opravijo dodatna pogajanja ali javna
dražba.
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6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine
na območju Republike Slovenije.
7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini
Slovenj Gradec ali na spletni strani občine,
morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega
računa in ostale podatke (EMŠO in davčno
številko za fizične osebe; matično in davčno
številko ter navedba podpisnika pogodbe za
pravne osebe),
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2 stavbnega zemljišča,
– opis oziroma namen objekta,
– idejno zasnovo bodočega objekta,
– najkrajši možni rok dokončanja izgradnje,
– navedbo morebitnih drugih ugodnosti,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za
fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih,
– izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in da ima za izvedbo ustrezen strokovni
kader,
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
dneva oddaje ponudb. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki
bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo.
9. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov na strani ponudnika, bo Mestna
občina Slovenj Gradec zadržala plačano
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
10. Način in rok plačila kupnine in komunalnega prispevka
Izbrani ponudnik mora kupnino in komunalni prispevek plačati v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322.

Plačilo celotne kupnine in komunalnega
prispevka v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo
uredila v pogodbi.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe
je petek, 9. 10. 2009, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca dne
9. 10. 2009 in ni javno.
12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Peter Čarf,
tel. 02/88-121-48 in Silva Tomažič, tel.
02/88-121-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 620-0004/2009-03101
Ob-6390/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB, 56/08), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08), Odloka o razglasitvi nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07) in Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99 … 23/07), objavlja Občina Ravne na
Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne
dediščine za leto 2009
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje:
a) projektne dokumentacije,
b) investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih,
c) obnove spomenikov NOB.
Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 103/07),
za spomenike NOB velja tudi popis Koroškega pokrajinskega muzeja, pri čemer morajo biti lokacije spomenikov NOB na območju Občine Ravne na Koroškem.
Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov,
temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov
v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na območju Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 103/07).
3. Upravičeni stroški
a) Projektna dokumentacija
Upravičeni so stroški za projektno dokumentacijo, potrebno za obnovo kulturnih in
zgodovinskih spomenikov oziroma za projektno dokumentacijo za investicijsko vzdrževalnih dela na spomenikih.
b) Investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Upravičeni stroški so stroški gradbenoobrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na spomenikih in zajemajo:
– stroške sanacije zunanjih ometov in
fasad,
– stroške sanacije streh - kritin,
– stroške zunanjega stavbnega pohištva.
c) Obnova spomenikov NOB
Upravičeni stroški gradbeno obrtniških
posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih
vsebin na spomenikih NOB
Za vse naštete točke a), b) in c) so stroški upravičeni, če:
– so nastali v času od 1. 1. 2009,
– so nujni za izvedbo projekta,
– prispevajo k ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin spomenikov.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov ne spada med upravičene stroške,
razen pri obnovi spomenikov NOB.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika,
ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem, oziroma upravljavec spomenika NOB
na območju Občine Ravne na Koroškem.
V primeru solastništva je treba priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo
dokazilo o pravici upravljanja.
a) Za prijavo projektne dokumentacije
morajo biti predložena naslednja dokumentacija:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja spomenika,
– 1x izvod projekta PZI na papirju z vsemi popisi, pridobljenimi potrebnimi pogoji in
soglasji. Poleg ostalih posebej izpostavljamo pridobitev kulturno-varstvenih pogojev in
soglasja ZVKDS, OE Maribor, na predložen
projekt:
– 1x izvod projekta PZI v digitalni obliki,
– pogodba prijavitelja z izvajalcem.
b) Za prijavo investicijsko vzdrževalnih
del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
(gradbeno-obrtniški posegi) mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja spomenika,
– kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji ali z grafiko ali skico, ni pa obvezno,
– priglasitev investicijsko-vzdrževalnih
del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa
del s strani ZVKDS,
– račun izvajalca na podlagi izvedenih
del v skladu s popisom del,
– soglasje ZVKDS na izvedena dela.
c) Za prijavo obnove spomenikov NOB:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja objekta,

– kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji ali z grafiko ali skico, ni pa obvezno,
– priglasitev investicijsko-vzdrževalnih
del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa
del s strani ZVKDS,
– soglasje ZVKDS na izvedena dela,
– poročilo o lastnem delu ter morebitna
dokazila o potrebnem materialu za obnovo
oziroma vzdrževanje spomenika.
V primeru obnove spomenika NOB, ki ni
zavarovan po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07), mora upravljavec
spomenika priložiti:
– izjavo, da je spomenik vpisan v seznam
NOB pri Koroškem pokrajinskem muzeju,
– fotografsko dokumentacijo s prikazom
dejanskega stanja objekta,
– kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji,
– poročilo o lastnem delu ter morebitna
dokazila o potrebnem materialu za obnovo
oziroma vzdrževanje spomenika.
Predlagatelji vseh treh točk a), b) in c)
mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za financiranje kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne
dediščine za leto 2009, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
6. Merila in kriteriji za izbor:
a) Projektna dokumentacija
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine
50% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 2000 EUR za posamezen projekt.
b) Investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine
50% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 2000 EUR za posamezen projekt.
c) Obnova spomenikov NOB
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine
70% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 150 EUR za posamezni spomenik.
V primeru več zahtevkov se bodo sredstva delila glede na sorazmerni del razpoložljivih sredstev ter glede sorazmerni delež
višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev
namenjenih za predmet poziva:
– 5.000 EUR za sofinanciranje obnov,
projektne dokumentacije in vzdrževalnih del
na spomenikih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem.
– 4.000 EUR za sofinanciranje obnov in
projektne dokumentacije izven Naselbinskega območja Ravne na Koroškem
– 1.000 EUR za sofinanciranje obnove
spomenikov NOB.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2009.
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9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa oziroma najkasneje do
30. 10. 2009.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila za izdelavo prijave,
– višina razpisanih sredstev,
– vzorec pogodbe,
– prijavni obrazec s seznamom dokazil,
ki so obvezna priloga k prijavi:
– obrazec »izjava o lastništvu«
– obrazec »soglasje solastnikov«,
– obrazec »za pravico upravljanja«
– obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– kriteriji in merila za izbor,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča
o pritožbi.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak
delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine
http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki
oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom » Ponudba – Ne odpiraj«
ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju nepremične
kulturne dediščine za leto 2009«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno
pisarno Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja.
Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne
informacije so na voljo pri Mariji Vrhovnik
Čas, na tel. 82-16-007, e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, vendar najdlje
do 30. 10. 2009, v prostorih Občine Ravne
na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem
bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila
s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale
v vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 4780-200/2006
Ob-6391/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb
je poslovni prostor št. 1, v 1. etaži, v izmeri
58,97 m2, z ident. oznako št. 6.E, vpisan
v zemljiški knjigi pri podvložku št. 3948/6,
k.o. Bežigrad, in trenutno zasedena kletna
shramba v 1. etaži, v izmeri 4,70 m2, z ident.
oznako št. 7.E, vpisana v zemljiški knjigi pri
podvložku št. 3948/7, k.o. Bežigrad, ki se
nahajata v poslovno-stanovanjskem objektu
na naslovu Ipavčeva 6, Ljubljana, št. stavbe:
1739.ES, stoječem na parc.št. 1003 stavbišče, v izmeri 188 m2, vpisanem v zk vl.št.
3948, k.o. Bežigrad, s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ter na zemljišču na katerem stanovanjska stavba stoji.
Izhodiščna cena je 80.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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 in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
številko 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine - poslovni prostor na naslovu
Ipavčeva 6, Ljubljana« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba
Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 8. oktobra 2009, s pričetkom ob
9.15. v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-200/2006
Ob-6392/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Za-

kona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 393/6, njiva v izmeri 4968 m², v deležu do
4864/4968-tin, vpisano v zk vl. št. 6277 k.o.
Trnovsko predmestje.
2.2. Nepremičnina se prodaja ponovno,
po že izvedeni neuspešni prodaji.
2.3 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/7 Murgle-del,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/7 Murgle-del,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle – IV.
faza (Uradni list SRS, št. 40/84).
2.4 Skladno s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02) ima solastnik pri prodaji predkupno pravico.
2.5 Izhodiščna cena je 1.657.500,00
EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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 in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 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.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 2/7 Murgle-del«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 8. oktobra 2009, s pričetkom ob 9.
uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-6452/09
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stavbno zemljišče s parc. št. 1473/4
– katastrska kultura – travnik 252 m2, vl.
št. 2129 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
42.662,00 EUR;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 1057/3
– katastrska kultura – njiva 160 m2, vl. št.
1737 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
21.941,00 EUR;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 1505/6
– katastrska kultura – njiva 198 m2, vl. št.
1264 k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 38.940,00
EUR;
d) stavbno zemljišče s parc. št. 4953/32
– katastrska kultura – dvorišče 1212 m2, vl.
št. 2201 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
225.311,00 EUR;
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v točki 1.
pod črko a, b, c in d, je že v posesti fizičnih
oziroma pravnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški nepremičnini fizičnih
oziroma pravnih oseb.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnine brez
DDV, ki se vplača na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran, št.
01290-0100005871 odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi pre-
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dložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za
plačilo varščine je dne 12. 10. 2009, do 12.
ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene in številko transakcijskega
računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo;
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici, najkasneje do
12. 10. 2009 do 12. ure, na naslov Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330
Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
6. Odpiranje ponudb bo dne 13. 10. 2009
ob 13. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
9. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
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od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer 8 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
11. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07).
13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1 b, Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/617-50-33.
Občina Piran
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6408/09
Ime medija: Družina, Mavrica, Naša luč,
Cerkev v sedanjem svetu, Božje okolje,
Cerkveni glasbenik, Beseda med nami,
Oznanjevalec, Communio, Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI-1000 Ljubljana (26,76%),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor (17,25%),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper (33,3%),
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23,
SI-3000 Celje (11,47%),
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica
1, 8001 Novo mesto (6,57%),
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva
ulica 4, 9000 Murska Sobota (4,61%).
Poslovodstvo izdajatelja: Antonio Martin
Rode, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb, Štefan Perčič, Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Miroslav Adam.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-09-0170
Ob-6446/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št.
24/06 – u. p. b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Naglos Jožefu, pokojnega Matije Krmin, lastniku parcele 124/2 v katastrski občini 2314 Vogrsko,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na e-oglasni deski Geodetske uprave
Republike Slovenije ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št. zadeve
02112-684/2009 in 02112-683/2009.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 9. 2009
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Objave gospodarskih družb
Ob-6357/09
1. Dne 31. 8. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča na Ptuju predložen
delitveni načrt, družbe Zaščita Ptuj konfekcioniranje in trženje d.o.o., Ptuj, Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj, matična številka
5880742000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Zaščita Ptuj d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe.
3. Na sedežu družbe Zaščita Ptuj d.o.o.,
Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj, je od dneva objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak
delovni dan, v času od 8. do 12. ure, družbenikom in upnikom na vpogled delitveni načrt
družbe Zaščita Ptuj d.o.o., in ostale listine iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Zaščita Ptuj d.o.o. razložil
vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
dneva odločanja o soglasju k delitvi.
Zaščita Ptuj d.o.o.
Ob-6474/09
Samostojni podjetnik UTA-VAR Anton Razinger s.p. Moste 17 c, 4274 Žirovnica, matična številka 2016460 v skladu s 75 členom
ZGD obveščam poslovne partnerje in upnike, da bom zaradi statusnega preoblikovanja
v družbo z omejeno odgovornostjo z 31. 12.
2009 prenehal s poslovanjem. Gospodarska
družba z omejeno odgovornostjo bo z dnem
vpisa prevzela vse podjetniško premoženje
in vse obveznosti in brez prekinitev poslovala
naprej v okviru iste dejavnosti.
UTA-VAR, Anton Razinger s.p.
Ob-6153/09
Likvidacijski upravitelj družbe Jelen Export
– Import d.o.o., – v likvidaciji, Kocljeva 14,
9000 Murska Sobota, matična št. 5568501,
objavlja v skladu z določilom 412. člena ZGD
poziv likvidacijskim upnikom in dolžnikom;
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
družbe, na naslov Jelen Export – Import
d.o.o. – v likvidaciji, Kocljeva 14, 9000 Murska Sobota s pripisom »Prijava terjatve«.
Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatev.
2. Likvidacijski upravitelj poziva vse dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Jelen Export – Import d.o.o. –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6410/09
Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik
Računovodstvo in notranja revizija d.o.o.,

Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub
ljana, v skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah prvič objavlja sklep, ki
ga je sprejel edini družbenik Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub
ljana, dne 14. 9. 2009 z naslednjo vsebino:
»1. Osnovni kapital družbe v višini
100.000,00 EUR se zmanjša za 60.000,00
EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital
družbe znaša 40.000,00 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem osnovnega vložka edinega družbenika
za znesek 60.000,00 EUR tako, da osnovni
vložek edinega družbenika po zmanjšanju
znaša 40.000,00 EUR.
2. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 60.000,00 EUR družba izplača družbi Medvešek Pušnik Borzno posredniška
hiša d.d. Ljubljana kot edinemu družbeniku,
v roku 8-ih dni po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe v sodni register.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 520.
členom Zakona o gospodarskih družbah.«
Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik
Računovodstvo in notranja revizija d.o.o.,
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub
ljana, v skladu z drugim odstavkom 520.
člena Zakona o gospodarskih družbah morebitne upnike poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Medvešek Pušnik Računovodstvo
in notranja revizija d.o.o.
Ob-6445/09
Direktor družbe Monsadria, d.o.o., Pot za
Brdom 55, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 520. člena ZGD-1 drugič objavlja sklep,
ki ga je edini družbenik Kranjska investicijska družba d.o.o., Zaloška cesta 1, 1000
Ljubljana, sprejel dne 28. 7. 2009, in sicer,
da se osnovni kapital družbe Monsadria,
d.o.o., Pot za Brdom 55, 1000 Ljubljana,
v višini 3.350.000,00 EUR, zmanjša za
3.250.000,00 EUR, tako da osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 100.000,00
EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe Monsadria, d.o.o., Pot za
Brdom 55, 1000 Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Monsadria, d.o.o.
Tomo Pust, direktor

Sklici skupščin
Ob-6476/09
Preklic
Uprava družbe LAMETA, delniška družba
pooblaščenka, d.d., Cesta Borisa Kidriča 44,
4270 Jesenice, preklicuje 6. skupščino, ki je

bila sklicana za ponedeljek 12. 10. 2009, ob
12. uri v prostorih Gasilsko reševalne službe
na Cesti železarjev 35, Jesenice.
Sklic 6. skupščine družbe LAMETA, d.d.
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71
z dne 11. 9. 2009.
LAMETA, d.d.
Ludvik Bergles, direktor
Ob-6369/09
Na podlagi 40. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Ptuj, Puhova ulica 10,
ki bo v torek, dne 27. 10. 2009 ob 12. uri
na sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov kapitala.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da je iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta,
predstavnikom kapitala:
1. dr. Štefanu Čelanu,
2. mag. Stanku Glažarju,
3. Alojzu Kaučiču,
4. Dragu Klobučarju.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:
1. dr. Štefana Čelana,
2. mag. Stanka Glažarja,
3. Alojza Kaučiča,
4. Draga Klobučarja,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje
od dneva imenovanja na skupščini.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.komunala-ptuj.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
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stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor:
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-6393/09
Na podlagi določil 8. člena Statuta delniške družbe UPC Murska Sobota d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
17. sejo skupščine
delniške družbe UPC Murska Sobota
d.d.,
ki bo potekala dne 4. 11. 2009 ob 11. uri,
na sedežu družbe UPC Murska Sobota d.d.,
v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
določitev preštevalca glasov.
2. Razveljavitev sklepa 14. seje skupščine z dne 30. 8. 2007.
3. Delitev delnic družbe in izdaja novih
delnic družbe.
4. Sprememba firme in spremembe statuta družbe.
5. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Metka
Štrekelj. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Sklep 14. seje skupščine z dne 30. 8.
2007, sprejet pod točko »ad. C«, se s sprejemom tega sklepa v celoti razveljavi.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega
reda skupščine:
Zaradi delitve in izdaje novih delnic družbe se z dnem sprejema tega sklepa skupščine v celoti razveljavijo dosedanje delnice
družbe in v zvezi z dosedanjimi delnicami
izdane začasnice ter druge listine družbe.
Imetniki dosedanjih delnic družbe lahko
od dneva sprejema tega sklepa skupščine
naprej delnice, začasnice in druge listine
v zvezi z dosedanjimi delnicami uporabljajo
zgolj kot legitimacijski papir za uresničitev
pravice do zamenjave in prevzema novoizdanih delnic družbe.
Izvede se delitev dosedanjih delnic družbe tako, da se vsaka od dosedanjih 25.913
navadnih imenskih kosovnih delnic družbe
razdeli na dve novi navadni imenski kosovni delnici istega razreda, ki jih v skupnem
številu 51.826 novih delnic družba izda in
uveljavi z dnem vpisa s temi sklepi skupščine povezanih sprememb statuta družbe
v sodni register.
Imetniki dosedanjih delnic lahko na sedežu družbe zamenjajo in prevzamejo novoizdane delnice družbe v roku šestdesetih dni
od dneva njihove izdaje, pri čemer družba
ob izdaji novih delnic pozove vse imetnike
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dosedanjih delnic k zamenjavi in prevzemu
novih delnic družbe z objavo poziva v dnevnem časopisju, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ter s priporočeno
pošiljko pisnih pozivov vsem posameznim
imetnikom, odposlanim na naslove vseh po
razpoložljivih podatkih delniške knjige družbe znanih oziroma dosegljivih imetnikov dosedanjih delnic.
Ob upoštevanju dejstva, da so vse dosedanje delnice družbe predhodno že bile
v celoti vplačane in se vrednost kapitala
družbe ob delitvi in zamenjavi dosedanjih
delnic z novoizdanimi delnicami v ničemer
ne spremeni, bodo vse morebitne novoizdane delnice družbe, ki bodo kljub pozivom
imetnikom dosedanjih delnic ostale neprevzete tudi po poteku šestdesetdnevnega obdobja od dneva njihove izdaje in po razpoložljivih podatkih družbi njihovi prevzemniki
ne bodo znani oziroma njihovi prevzemniki
družbi ne bodo dosegljivi, na podlagi tega
sklepa skupščine ter na tej podlagi naknadno sprejetih ugotovitvenih sklepov uprave
ter nadzornega sveta, pripadle družbi, kot
neodplačno pridobljene lastne delnice družbe. Iz tega naslova neodplačno pridobljene
lastne delnice bo družba v obdobju do njihovega dokončnega umika namenila za neodplačno izročitev morebitnim upravičencem,
ki bi družbi naknadno izkazali svojo identiteto in upravičenja do pridobitve določenega
števila novoizdanih delnic družbe.
Uprava družbe je ob predhodnem soglasju nadzornega sveta pooblaščena, da
po izvedbi s tem sklepom skupščine določenega postopka delitve in zamenjave
dosedanjih delnic z 51.826 novoizdanimi
navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami
družbe, sprejme sklep o zamenjavi novoizdanih delnic družbe z delnicami v nematerializirani obliki v skladu z določbami Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega
reda skupščine:
Firma družbe se spremeni tako, da se
po novem glasi: »Telemach Murska Sobota,
širokopasovne komunikacije, d.d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi: »Telemach Murska Sobota d.d.«.
V naslovu statuta družbe, v 1. točki statuta in v točki 2.1. se dosedanja navedba
firme: »UPC Murska Sobota, širokopasovne
komunikacije, d.d.« nadomesti z navedbo:
»Telemach Murska Sobota, širokopasovne
komunikacije, d.d.« V točki 2.2. se dosedanja navedba: »UPC Murska Sobota d.d.«
nadomesti z navedbo: »Telemach Murska
Sobota d.d.«
V točki 2.3. se dosedanje navedbe nadomestijo z naslednjimi navedbami: »Sedež
družbe je v Murski Soboti. Za določitev in
vpis poslovnega naslova družbe v sodni register je pooblaščena uprava družbe:«
V točki 4.1. se dosedanje navedbe nadomestijo z naslednjimi navedbami: »Osnovni
kapital družbe znaša 432.488,00 EUR in
je razdeljen na 51.826 navadnih imenskih
kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti vplačane. Vsaka delnica družbe ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu
družbe. Delež posamezne delnice v osnovnem kapitalu se določa v sorazmerju s številom izdanih delnic družbe. Ob predhodnem
soglasju nadzornega sveta je uprava družbe pooblaščena za sprejem sklepa, da se
izdane delnice družbe v skladu z določba-

mi Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih zamenjajo z delnicami v nematerializirani obliki.«
V zadnjem odstavku točke 5.3. se za besedo »knjigi« stavek zaključi s piko ter črta
preostali del besedila tega odstavka.
V točki 5.6. se dosedanje navedbe nadomestijo z naslednjo navedbo: Družba iz
lastnih delnic nima nobenih pravic.«
V točki 9.2. se dosedanje navedbe tretjega odstavka nadomestijo z naslednjimi
navedbami: »Skupščine se lahko udeležijo
in na njej uresničujejo glasovalno pravico le
tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (presečni dan)
ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo na sedež družbe najpozneje
do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.«
V točki 9.4. se v drugem stavku za besedama »knjigo delničarjev« stavek zaključi
s piko ter črta preostali del besedila tega
stavka.
Besedilo dosedanje točke 9.5. se črta.
Dosedanja točka 9.6. se po novem označi
s točko 9.5. statuta.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 5. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Vojko Rovere.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Marko Šter,
Topniška 29, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Murski Soboti,
Lendavska ulica 29, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delni-
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čarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe
v tajništvu uprave družbe v Murski Soboti,
Lendavska ulica 29, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
UPC Murska Sobota d.d.
Slavko Korenič, direktor
Ob-6409/09
Na podlagi 13. člena statuta delniške
družbe Jeruzalem Holding d.d. upravni odbor družbe Jeruzalem Holding d. d. s sedežem Ljubljani, Celovška 43, sklicuje
9. sejo skupščine družbe,
ki bo v sejni dvorani Zadružne zveze Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4 v Ljubljani, dne
28. 10. 2009 s pričetkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog upravnega odbora se izvoli za
predsedujočega skupščine, Ivan Kure in
dva preštevalca glasov, Bojana Jerina in
Vesna Kranjc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predloženem besedilu.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Na zahtevo glavnega delničarja se na
dnevni red uvrsti točka prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja
z naslednjim predlogom sklepa:
1. Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, matična številka
50021987000 (v nadaljevanju: glavni delničar) je imetnica 39.666 navadnih kosovnih
delnic izdajateljice družbe Jeruzalem Holding, d.d., ki predstavljajo 99,7-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Jeruzalem
Holding, d.d.
2. Vse delnice družbe Jeruzalem Holding, d.d., Celovška 43, 1000 Ljubljana, matična številka 1648004000 (v nadaljevanju:
Jeruzalem Holding, d.d.), katerih imetnik ni
glavni delničar, se prenesejo na glavnega
delničarja proti plačilu denarne odpravnine,
kot je opredeljeno v 4. točki tega sklepa,
manjšinskim delničarjem – upravičencem iz
5. točke tega sklepa.

3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja
v sodni register, KDD – Centralno klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic družbe Jeruzalem Holding, d.d. z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
4. Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 21,52 evra za vsako delnico družbe
Jeruzalem Holding, d.d. Glavni delničar bo
upravičencem, za katere bo imel popolne
in pravilne podatke za izplačilo, denarno
odpravnino izplačal v roku 15 dni po vpisu
sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.
5. Do denarne odpravnine za prenos so
upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81.b ZNVP-UPB.
4. Soglasje skupščine k pogodbam o nadomestni izpolnitvi zaradi prenosa več kot
25% premoženja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Jeruzalem Holding
d.d. soglaša, da družba Jeruzalem Holding
d.d. za znesek, ki ga kot dolžnik dolguje po
posojilni pogodbi št. 2008/1 z dne 1. 7. 2008
in k tej pogodbi pripadajočega aneksa številka 2008/1, sklenjenega dne 15. 12. 2008,
z upnikom sklene tri ločene pogodbe o nadomestni izpolnitvi, s katerimi se za dokončno delno poplačilo ugotovljene obveznosti
družba Jeruzalem Holding d.d. obvezuje, da
bo ob izpolnjenih predpostavkah za prenos
predmetov nadomestne izpolnitve, kolikor
so določene v zakonu ter statutu ali družbeni pogodbi družbe, za katere delnice ali
poslovni delež gre, na upnika prenesla:
– 98.058 delnic SZBR (delnice Deželne
banke Slovenije d. d.),
– 13.695 delnic TSOG (delnice Tovarne
sladkorja d. d. v likvidaciji) in
– poslovni delež družbe Mlekodel, upravljanje in storitve d. o. o. v višini 16,467%.
Soglasje skupščine velja za sklenitev
ene ali več pogodb, navedenih v prejšnjem
odstavku, katerih skupna vrednost preseže
25% premoženja družbe Jeruzalem Holding
d.d.
5. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2008 ter razprava in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe.
Predlog sklepa št. 5.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 5.2: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo članov upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2008. Seznanja
se z višino njihovih prejemkov in upravnemu
odboru družbe podeljuje razrešnico.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo neposredno
delničarji, v korist katerih bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine delnice delniške družbe Jeruzalem Holding d.d.,
vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi
pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme najkasneje
konec četrtega dne pred skupščino.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarji lahko, skladno s prvim odstavkom 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah, na skupščini uresničujejo svojo
pravico do obveščenosti.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
revidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora in obrazložene predloge sklepov,
vključno s predlogom sklepa o prenosu delnic, poročilom glavnega delničarja, mnenjem
revizorja, letnimi poročili družbe za zadnja
tri poslovna leta, pogodbami o nadomestni
izpolnitvi, predlogom za spremembe in dopolnitve statuta in popolnimi besedili drugih
listin in predlogov, ki jih je družba dolžna
dati na vpogled delničarjem na podlagi drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, bo na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko,
skladno s 300. členom ZGD-1, k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
sklepov. Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravnemu odboru
družbe Jeruzalem Holding d.d. v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
V enakem roku lahko delničarji sporočijo družbi predlog za objavo iz 300. in 301.
člena ZGD-1.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez 30 minut. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Jeruzalem Holding, d.d.
predsednik upravnega odbora
Ivan Kure
Ob-6473/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
DRF PLUS d.d. Ljubljana, Dalmatinova 2, in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, upravni odbor družbe sklicuje
redno skupščino
družbe DRF PLUS d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 26. 10. 2009, ob
13. uri na sedežu družbe v IV. nadstropju
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poslovne stavbe Metalka, Dalmatinova 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog upravnega odbora se za predsednika skupščine izvoli Vinko Krizmanič, za
preštevalki glasov Marjeta Kocjančič in Meta
Ivanič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe DRF PLUS, d.d. za leto 2008 in
poročilom upravnega odbora in izvršnega
direktorja skupščini o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
DRF PLUS, d.d. za leto 2008, ter poročilom
upravnega odbora in izvršnega direktorja
skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za poslovanje
v letu 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora:
upravnemu odboru in izvršnemu direktorju
se za poslovanje v letu 2008 podeli razrešnica.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je
22. 10. 2009 (presečni datum).
Delničarji na skupščini lahko uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, pisno prijaviti najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Dodatne točke dnevnega reda bodo objavljene
v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni
predlogi delničarjev k posameznim točkam
dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica
na naslov družbe, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure v tajništvu od dneva
objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom ter
prevzamejo glasovnice.
DRF PLUS d.d.
upravni odbor

Nasprotni predlogi
Ob-6471/09
»Družba SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, skladno z določbo 300. člena ZGD-1
objavlja nasprotni predlog delničarja mag.
Aleksandra Sandyja Kuclerja k točki 3 dnevnega reda (Uporaba bilančnega dobička za
leto 2008 in podelitev razrešnice upravnemu
odboru) redne skupščine družbe, ki je sklicana za dne 2. 10. 2009, ob 17. uri, v sejni
sobi, v tretjem nadstropju, na naslovu Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki se glasi:
Nasprotni predlog sklepa k točki 3
a) Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 v znesku 7.178.798,17 EUR se uporabi tako, da se:
– del bilančnega dobička v višini
3.589.400,00 EUR nameni za izplačilo dividend delničarjem,
– preostanek bilančnega dobička v višini
3.589.398,17 EUR ostane nerazporejen.
b) Podeli se razrešnica upravnemu odboru za poslovno leto 2008«.
Ivan Zidar, univ. dipl. inž.
Predsednik upravnega odbora SCT d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 558/09
Ob-6395/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Drage Intihar
iz Cerknice, opravilna številka SV 558/09
z dne 18. 9. 2009, je bilo stanovanje številka 3, v skupni izmeri 53,82 m2, ki se nahaja
v stavbi Cerknica, Cesta 4. maja 20, 1380
Cerknica, stoječi na parceli številka 89/4 katastrska občina 1676 Cerknica, stanovanje
je v registru nepremičnin označeno z identifikacijsko številko dela stavbe 1676-8-29,
last zastavitelja Otoničar Vlaste, Cerknica,
Cesta 4. maja 20, 1380 Cerknica, na podlagi
prodajne pogodbe številka 4780-43/2006,
z dne 12. 7. 2006, in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 5. 8. 2009, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo dne 1. 10. 2029.
SV 416/09
Ob-6402/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca Glavni
trg 4, 9240 Ljutomer, opr. št. SV 416/09,
z dne 8. 9. 2009, je bila nepremičnina stanovanje številka 4, v izmeri 94,72 m2, v 1. nadstropju poslovno stanovanjske hiše v Ljutomeru, Stari trg 7, 9240 Ljutomer, stoječe na
parceli številki 2301/3, stanovanjska stavbastavbišče, v izmeri 235 m2, na kateri parceli
stoji stavba številka 792, in parceli številka
2301/1 dvorišče, v izmeri 156 m2, katastrske
občine Ljutomer, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljutomeru, last Filipič Marka,
Pristava 14/A, 9240 Ljutomer, do celote, ki
jo je pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 038/2009, sklenjene s prodajalcem
Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o.,
Dunajska cesta, 1000 Ljubljana, dne 23. 7.
2009, zastavljena v korist upnika Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o. (skrajšana firma: Hypo leasing d.o.o.), Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
5834163000, za zavarovanje terjatev, ki jih
ima upnik do dolžnika Transport Marko Filipič s.p., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer, in sicer: a) za vračilo glavnice v višini
4.464,21 EUR, obresti v višini 132,18 EUR,
DDV v višini 15,65 EUR in interkalarnih
obresti v višini 179,64 EUR, z skupno obrestno mero 7,053% in temelji na 3-mesečnem
Euriborju, ter s končnim rokom vračila 16. 9.
2010, oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnika; b) za vračilo glavnice v višini
9.559,80 CHF, obresti v višini 100,62 CHF
in interkalarnih obresti v višini 462,62 CHF,

s skupno obrestno mero 2,5192% in temelji
na 3-mesečnem CHF Liborju, ter s končnim
rokom vračila 27. 9. 2010, oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnika; c) za vračilo glavnice v višini 30.608,10 EUR, obresti
v višini 1.140,75 EUR in interkalarnih obresti
v višini 1.234,40 EUR, s skupno obrestno
mero 5,531% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 21. 3.
2011, oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnika; č) za vračilo glavnice v višini
36.160,03 EUR, obresti v višini 2.119,97
EUR in interkalarnih obresti v višini 1.458,28
EUR, s skupno obrestno mero 5,531% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 27. 12. 2011, oziroma
je terjatev odvisna od odpoklica upnika; d)
za vračilo glavnice v višini 38.629,37 EUR,
obresti v višini 2.264,95 EUR in interkalarnih obresti v višini 1.557,88 EUR, z skupno obrestno mero 5,531% in temelji na
3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 27. 12. 2011, oziroma je terjatev
odvisna od odpoklica upnika; e) za vračilo glavnice v višini 17.092,37 EUR, obresti
v višini 1.165,87 EUR in interkalarnih obresti v višini 689,30 EUR, s skupno obrestno
mero 5,531% in temelji na 3 -mesečnem
Euriborju, ter s končnim rokom vračila 16. 4.
2012, oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnika; f) za vračilo glavnice v višini
30.380,07 EUR, obresti v višini 2.807,99
EUR in interkalarnih obresti v višini 1.225,20
EUR, s skupno obrestno mero 5,531% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 25. 2. 2013, oziroma je
terjatev odvisna od odpoklica upnika; g)
za vračilo glavnice v višini 25.801,26 EUR,
obresti v višini 1.697,97 EUR in interkalarnih obresti v višini 1.040,54 EUR, s skupno
obrestno mero 5,531% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 26. 3. 2012, oziroma je terjatev odvisna
od odpoklica upnika; h) za vračilo glavnice
v višini 8.556,14 EUR, obresti v višini 583,62
EUR in interkalarnih obresti v višini 345,04
EUR, s skupno obrestno mero 5,531% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 16. 4. 2012, oziroma je
terjatev odvisna od odpoklica upnika; i) za
vračilo glavnice v višini 15.054,07 EUR,
obresti v višini 1.704,53 EUR in interkalarnih
obresti v višini 607,14 EUR, s skupno obrestno mero 8,478% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila
26. 6. 2012, oziroma je terjatev odvisna od
odpoklica upnika; j) za vračilo glavnice v višini 12.404,09 EUR, obresti v višini 1.404,61

EUR in interkalarnih obresti v višini 500,24
EUR, s skupno obrestno mero 8,478% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila 26. 6. 2012, oziroma je
terjatev odvisna od odpoklica upnika; k)
za vračilo glavnice v višini 40.267,84 EUR,
obresti v višini 4.725,35 EUR in interkalarnih obresti v višini 1.623,94 EUR, s skupno
obrestno mero 8,0% in temelji na 3-mesečnem Euriborju, ter s končnim rokom vračila
11. 9. 2012, oziroma je terjatev odvisna od
odpoklica upnika.
SV 1550/09
Ob-6403/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1550/09, z dne 15. 9. 2009,
je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje,
v stanovanjski hiši Rimska 7, Ljubljana, vl.
št. 129, parc. št. 308, k.o. Gradišče I, ki
leži v tretjem nadstropju, v skupni izmeri 134.31 m2, s pripadajočo kletjo oziroma
drvarnico v zidanem objektu ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe, skupnih prostorih in zemljišču, ki je
v lasti Dejana Dogandžića, na podlagi Sodne poravnave, opr. št. III P 4/2009, z dne
22. 5. 2009, sklenjene med Mestno občino
Ljubljana kot prodajalko in Dejanom Dogandžićem kot kupcem, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170
Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR s pripadki, s pogodbeno
letno obrestno mero v višini 6,25%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 9. 2024 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnika.
SV 1138/09
Ob-6404/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 1138/09 z dne 16. 9. 2009, je trisobno stanovanje št. 21, v izmeri 85,20 m2,
v 5. nadstropju stanovanjskega objekta
z ident. št. stavbe 256, na naslovu Ulica
Gorenjskega odreda 10, Kranj, stoječega
na parc. št. 167/1, k.o. Huje, last Adriane Zavrl, Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 5. 5. 1997, s prodajalko Terezo Dolar,
zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična
številka 5026237000 za zavarovanje terjatve v višini 245.000,00 EUR, z obrestno
mero 3-mesečni Euribor + 2.80% letno ter
z zapadlostjo terjatve v 240-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo
dne 18. 9. 2029.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 12/2009
Os-6064/09
V izvršilni zadevi upnika SIM Radenci
d.o.o., Panonska c. 29, p. Radenci, ki ga
zastopa odv. Koračin Bohar Tanja iz Murske
Sobote, zoper dolžnika Krempl Franca iz
Radenc, Titova c. 11, zaradi plačila 195,76
EUR s pp., se je na podlagi sklepa tuk. sodišča opr. št. In 12/2009 z dne 16. 3. 2009
in zapisnika o rubežu z dne 15. 6. 2009
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, izvršitelja Rozman Borisa z dne 15. 6.
2009, opravil rubež nepremičnine v stanovanjskem bloku v Radencih na Titovi c. 11,
ki stoji na parc. št. 367/49, k.o. Šratovci, vl.
št. 519 in se sestoji iz kuhinje, kopalnice, hodnika in dveh sob, v skupni izmeri 56,50 m2
ter kletnega prostora, v izmeri 5,50 m2, skupaj 62.00 m2.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
15. 6. 2009 ima v skladu z določilom 211.
členom ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 1. 9. 2009
In 106/2007
Os-5985/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 106/2007
z dne 30. 8. 2007, ki je 11. 9. 2007 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 07/557 z dne 25. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 5, ki leži v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ul.
V. Kejžarja 37, Jesenice, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice
Safete Smajlović, zarubljena v korist upnika
JEKO-IN d.o.o., Titova 51, Jesenice, zaradi
izterjave 1.646,29 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2009
In 80/2003
Os-6174/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah opr. št. In 80/2003
z dne 6. 12. 2006, ki je postal pravnomočen
dne 28. 12. 2006, v zvezi s sklepom z dne
19. 4. 2007, ki je postal pravnomočen dne
1. 5. 2007, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Kravsla, opr. št. IZV 9/2007
z dne 12. 11. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 21, stanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 39, ki leži na parceli št.
457, k.o. Jesenice, površine 26,53 m2, last
dolžnikov Miha Horvata, Cesta maršala Tita
39, Jesenice in Svetlane Horvat, Cesta maršala Tita 39, Jesenice, zarubljena v korist
upnika Posojilnica bank St. Jakob v Rožu,
zaradi izterjave 20.159,66 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 9. 2009

In 49/2009
Os-6208/09
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnika Ivana Bostiča, Sp. Gameljne 18 b, Šmartno pod Šmarno goro, ki ga
zastopa odv. Ljubomira Paulič iz Ljubljane,
zoper dolžnika Lipar Dušana in Lipar Alenko, oba stanujoča Dalmatinova 8, Krško,
zaradi izterjave 72.000,00 € s pp, na podlagi
zapisnika o rubežu nepremičnine dne 31. 8.
2009 s strani izvršitelja Hojs Marjana, zarubilo nepremičnino, in sicer stanovanje št. 2,
v II. nadstropju, izmere 72 m2, na naslovu
Dalmatinova 8, Krško, vpisane na parc. št.
332/1.S, k.o. Krško, ki je v lasti dolžnikov, za
vsakega do 1/2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi prosti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 9. 9. 2009
In 1546/2006
Os-6039/09
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 30. 6. 2008
s pričetkom ob 8. uri, v zadevi In 1546/2006,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnico Zdenko Kneževič, Prekmurska 46, 2000
Maribor, za upnika TAM Stanovanja d.o.o.
Ljubljanska ul. 27/b, 2000 Maribor, v kraju Prekmurska 46, 2000 Maribor, ob navzočnosti Zdenke Knežević – dolžnice, Andreja Kirbisa – odvetnika – pooblaščenca
in Devorina Mesarca – zastopnika, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja, št. 15, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše in stoji na parceli št. 203, k.o. Tezno.
Stanovanje v izmeri 36,60 m2 obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, z dnevnim
prostorom in spalnico. Stanovanju pripada
še kletni boks v izmeri 1,68 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2009
VL 30214/2009
Os-6158/09
V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče S. L. Maribor, Razlagova ulica 5, Maribor, ki ga zastopa odv. Damijan Kocbek, Partizanska cesta 5, Maribor,
proti dolžniku Andreju Prahu, Razlagova 3,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
19.809,69 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, opr. št. VL 30214/2009 z dne 11. 3.
2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, stanovanje št. 11 v Razlagovi ulici 3, Maribor, v izmeri 5/71 m2, na
parc. št. 934/6, k.o. Maribor-Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2009
In 443/2008
Os-6175/09
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora,
Prešernova 1, je dne 27. 5. 2009 s pričetkom ob 10. uri v zadevi Okrajno sodišče na
Ptuju zoper dolžnika Pleskar d.d., Ul. heroja
Lacka 5, Ptuj, za upnika TEHBO d.o.o., Čopova ul. 9B, Slov. Bistrica v kraju Ul. heroja

Lacka 5, Ptuj, ob prisotnosti Nevenke Borko,
opravil rubež nepremičnin:
a) I. nad. šest sob v izmeri 14,40 m2,
16,00 m2, 15,18 m2, 15,36 m2, 37,1 m2, 16 m2
WC, v izmeri 11,47 m2, hodnika 16,92 m2 –
skupna izmera 109,23 m2;
b) II. nad. šest sob, v izmeri 14,40 m2,
16,00 m2, 19,75 m2, 2×16,32 m2, 16,74 m2
in hodnik v izmeri 12,75 m2 – skupna izmera
112,28 m2;
c) III. nad. treh sob, v izmeri 28,83 m2,
7,74 m2, 44,59 m2, hodnik v izmeri 6,52 m2,
kuhinja 4,56 m2 – skupna izmera 92,24 m2;
d) štirih povezovalnih stopniščih ter
poslovnih prostorov, v izmeri 16,34 m2,
22,20 m2, 9,87 m2, 2,30 m2, – v izmeri
50,71 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4619/2008
Os-5739/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Mumin Džafić, Domžale, Ljub
ljanska cesta 80, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10. 1983,
sklenjene med prodajalko Marijo Logar, Zupančičeva 19, Domžale in kupcema Markom
Kovačem in Marijo Dolores Kovač Kerec,
stanujoča oba Ptujska 17, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje št. 28, v poslovno
stanovanjskem objektu SPB1, center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 28.E v vložku 5502/29, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 4. 2000, sklenjene med predlagateljem
kot kupcem in Bojanom Ajlec, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5228/2008
Os-5740/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Živorada in Anice Novaković, oba stanujoča Ljubljanska cesta 84,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe
št. SPB-1/II-1 z dne 29. 9. 1984, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Momirjem in Mirjano Šundič, oba Ljubljanska
84, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje v stanovanjsko po-
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slovnem objektu SPB 1 Domžale, na naslovu Ljubljanska 84, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 9.E
v vložku 5738/10, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev kot skupna lastnina
po nedoločenih deležih na podlagi kupne
pogodbe z dne 26. 2. 1988, sklenjene med
predlagateljema kot kupcema ter Šundič
Momirjem in Šundič Mirjano, oba stanujoča Ljubljanska 84, Domžale, kot prodajalcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 4591/2008
Os-5741/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Fatmira Ibraimi, Kettejeva ulica 12, Rodica, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. SPB-1/I-XXX-171/G z dne 14. 4.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi n.sol.o. in GIP Ingrad Celje ter kupcem Alojzijem Hrovatom,
Zaboršt pri Dolu 77.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 36 v sklopu stanovanjsko poslovnega objekta SPB Domžale,
sedaj označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina parc. št. 3850/15 Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 12. 2000,
sklenjene med predlagateljem kot kupcem
in Štefanijo Klopčič, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 4296/2008
Os-5742/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Boruta Kuplenika, Ljubljanska
cesta 84 a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe št. SPB – 1/II-47 z dne
3. 12. 1984, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje in kupcema Marjanom in Moniko Fritz,
stanujoča Bratovževa ploščad 5, št. 11/III,
Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
vpisano v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 11, vložku 5741/12, k.o. Domžale in
nepremičnin št. 72.E vpisana v vložku št.
5258/73, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 2004,
sklenjene med predlagateljem kot kupcem
in Damjanom Kuljenikom, stanujočim Jesenova ulica 17, Domžale, kot prodajalcem ter

na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja
z dne 9. 10. 1995, sklenjene med prodajalcema Rejc Borisom in Rejc Mojco, oba Ljub
ljanska cesta 84 a, Domžale, in kupcema
Kuplenik Borutom Žirovnica 73 a, Žirovnica
in Kuplenik Damjanom, Jesenova ulica 17,
Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5678/2008
Os-5745/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Vlaste Marije Janžekovič, Ul.
Simona Jenka 10, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, in sicer pogodbe o kupoprodaji garaže
z dne 24. 11. 1969, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Zagorje ob Savi
in kupcem Franci Ljubi, Martina Krpana 10,
Ljubljana, ter kupoprodajne pogodbe z dne
17. 6. 1980, sklenjene med prodajalcem
Franci Ljubi,Simona Jenka 13, Domžale in
kupcem Bogomirjem Gliho, Simona Jenka
10, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bila garaža št. 9 v bloku Simona
Jenka 13, Domžale, sedaj vpisana v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 221.E,
v vložku 5506/72, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9. 2003,
sklenjena med predlagateljico kot kupovalko
ter Gliha Vido, stanujoča Simona Jenka 10,
Domžale, kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5025/2008
Os-5746/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Marice Vrdoljak, Ljub
ljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – pogodbe št. 244/SPB-82 z dne 5. 8.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupovalko Marijo Žičkar, Ljubljanska 103,
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 40.E v vložku 5502/41, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4. 2006,
sklenjene med predlagateljico kot kupovalko ter Štefko Božiček, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpod-
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bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 4551/2008
Os-5747/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Jože in Simona Pavkovič, oba
Ljubljanska 72, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št. 353/SPB-82 z dne
17. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje in kupcema Marinko Suhadolc in Zoranom Šuštarjem, oba Runkova 1, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje št. 27, v VI. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta
SPB-1 Domžale, sedaj vpisano v zemljiško
knjigo kot nepremičnina št. 27.E, v vložku
5728/28, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka za vsakega
do ene idealne polovice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 1998, sklenjene
med predlagateljema kot kupcema ter Ireno
Juvan in Miranom Juvanom, oba Ljubljanska
cesta 72, Domžale, kot prodajalcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katerih vzpostavitev se je
zahtevala oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5679/2008
Os-5750/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Milana Lukana, Šmarca,
Kamniška 56, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. SPB – 1/I-206/6 z dne 14. 4. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Darinko Širovnik, Ljubljanska cesta
80, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 32.E, v vložku 5855/33, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9. 2002,
sklenjene med predlagateljem kot kupcem
in Štefanom Širovnik, stanujoč Hradetckega
24, Ljubljana, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 4887/2008
Os-5792/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Radoljuba Matića, Ljubljanska
cesta 84, Domžale, objavlja začetek postop-
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ka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –
pogodbe št. SPB-1/II-7 z dne 3. 10. 1984,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton,
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Edito Stojkovič, Celovška cesta 145 a,
Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 Domžale, na naslovu Ljubljanska 84, Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
5.E, v vložku 5738/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
prodajne pogodbe z dne 30. 5. 2005, sklenjeno predlagateljem kot kupcem in prodajalcem Vujić Dejanom, Ljubljanska 84,
Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009

A2/24; v objektu A, v etaži 2, ki je označen
s številko 24 – k.o. Poljansko predmestje,
dne 26. 5. 2009, pod opr. št. Dn 25962/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pooblastilne pogodbe št. 245 z dne
2. 12. 1969, ki sta jo sklenila Gostinsko
podjetje Ljubljana in Krajevna skupnost Poljane, Zarnikova 5, Ljubljana, za zastopanje
soinvestitorja v zvezi z gradnjo garažne hiše
na Ambroževem trgu v Ljubljani:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5.
1985, sklenjene med Gostinskim podjetjem
Ljubljana n.sol.o., TOZD trgovina na debelo
Poljane, n.sol.o. Ljubljana in Bonboniera trgovsko podjetje Ljubljana, za garažni boks
v objektu A etaže 2, št. 24 na Ambroževem
trgu v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009

Dn 4667/2008
Os-5793/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Marjana Pirnata Trzin, Jemčeva ulica 28a, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – pogodbe št. 6/90-SPB-F z dne 7. 5. 1990 in
aneksa št. 1, k tej pogodbi z dne 15. 6.
1990, vse sklenjeno med prodajalcema SGP
Gradnje Domžale, p.o. in GIP Ingrad Celje
p.o. in kupcema Lidijo Vidic, Jalnova 56,
Ljubljana ter Gašperjem Krušičem, stanujoč
Pod hrasti 11, Ljubljana, ter kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 8. 1993, sklenjene med
prodajalcema Lidijo Krušič in Gašperjem
Krušičem, oba stanujoča Jalnova 56, Ljub
ljana in kupcem Markom Pejovičem, Ljub
ljanska 90, Domžale.
Predmet pogodb in aneksov, katerih
izvirniki so se izgubili, je bilo stanovanje,
na naslovu Ljubljanska cesta 90, Domžale, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB
Domžale, sedaj v zemljiški knjigi vpisan kot
nepremičnina št. 28.E, v vl. št. 5745/29,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagatelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 9. 1999
sklenjene med predlagateljem kot kupcem
in Arijano Oven, Cesta XI. korpusa 52 B,
Solkan, kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009

Dn 1176/2009
Os-3447/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Franka Baruce, Koštabona 4/a,
Šmarje, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih iz
Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 20. 4. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnini s parc. št. 721/3,
pašnik v izmeri 203 m2, in parc. št. 722/3,
sadovnjak v izmeri 304 m2, obe k.o. Koštabona, pri katerih je z verjetnostjo izkazana
lastninska pravica Franka Baruce, Koštabona 4a, Šmarje, EMŠO 0101944500616,
do celote.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2009

Dn 25962/2007
Os-5887/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kverh Tatjane, Mestni trg 17, Ljubljana, ki
jo zastopa Šušnjara Klavdija, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpotavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 466/43 – garažni boks št.

Dn 27113/2006
Os-2546/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Mramor, Glavarjeva 8, Ljubljana, ki jo
zastopa družba TA-BU d.o.o., Pod hribom
78, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnini, stanovanje št. 5 in pomožni
prostor št. 5, na naslovu Glavarjeva 8, Ljub
ljana, z ident. št. 9.E in 10.E, vpisani v podvl.
št. 2827/5, k.o. Bežigrad, dne 16. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 27113/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 162/66 z dne 28. 6. 1966,
sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in Zavodom za gluho mladino Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 9.E in 10.E, vpisani v podvl.
št. 2827/5, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 29. 1. 1991,
sklenjene med Zavodom za usposabljanje
slušno in govorno prizadetih Ljubljana (kot
prodajalcem) in Colarič Alešem, Glavarjeva

8, Ljubljana, za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 9.E in 10.E, vpisani v podvl. št.
2827/5, k.o. Bežigrad,
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 27. 2.
1991, sklenjenega med Zavodom za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Colarič Alešem,
Glavarjeva 8, Ljubljana, za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 9.E in 10.E, vpisani
v podvl. št. 2827/5, 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 10. 3. 2009
Dn 25539/2007
Os-3810/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rupnik Zdenke, Gabrščkova 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 6003/8 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-008, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 24. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 25539/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
V-412-45/83-B za nadomestno stanovanje
v VS Trnovo (zaradi rušenja objekta Tomačevska 31) z dne 3. 2. 1983 sklenjene med
Občino Ljubljana - Bežigrad in Kalan Terezijo, Tomačevska 31, Ljubljana, za stanovanje št. 8 v 1. nadstropju v Ziherlovi 41,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
Dn 25784/2008
Os-5644/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marolt Marije, Tržaška cesta 55, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 12 v 4. nadst. (6
etaži), shramba št. 12 v kleti (1. etaža),
na naslovu Tržaška cesta 55, Ljubljana,
z ident. št. 12.E, vpisani v podvl. št. 4766
/12, k.o. Vič, dne 1. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 25784/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne in prodajne pogodbe št. 129/68 z dne
27. 5. 1968, sklenjene med GP Tehnograd,
Tržaška c. 68/a, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Marolt Marijo, Kidričeva 1, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 4766/12,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7 2009
Dn 34111/2008
Os-5646/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Magdalene Sabljic, Zg. Gameljne 35,
Ljubljana – Šmartno, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino parc. št. 323/8, v vl.
št. 722, k.o. Gameljne in za nepremičnine
parc. št. 323/5, 323/6, 323/7 in 323/11, v vl.
št. 667, k.o. Gameljne, dne 9. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 34111/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, notarskega zapisa izročilne pogodbe opr. št. SV-790/97 z dne 31. 12. 1997,
sklenjenega med Dolničar Frančiškom in
Karlino, oba Zg. Gameljne 35, Ljubljana –
Šmartno (kot izročevalca) in Sabljič Marijo
Magdaleno, Zgornje Gameljne 35, Ljubljana
(kot prevzemnico), za nepremičnino parc.
št. 323/8, v vl. št. 722, k.o. Gameljne in za
nepremičnine parc. št. 323/5, 323/6, 323/7
in 323/11, v vl. št. 667, k.o. Gameljne.
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 7228/2008
Os-5648/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Igorja Vidriha, Reška ulica 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 76 na Reški ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št.
4365/76, k.o. Vič, dne 12. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 7228/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje
(kot prodajalcem) in Tomom Vugrinom, Tržaška 39, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 76.E, vpisani
v podvl. št. 4365/76, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7 2009
Dn 8579/2008
Os-5649/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Igorja Karlovška, Ulica
11. maja 8, Radeče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje v 5. etaži, na naslovu Levstikova ulcia 9, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 221/9,
k.o. Gradišče I, dne 2. 7. 2009, pod opr. št.

Dn 8579/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-1309/91873 z dne 16. 3. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center (kot
prodajalcem) in Vido Šturm, Levstikova 9,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 221/9, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7 2009
Dn 1019/2008
Os-5702/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo po pooblastilu župana Zorana
Jankovića zastopa Nataša Turšič univ. dipl.
inž. arh., zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah parc. št. 122/3, 120/8, 121/4
in 120/12, k.o. Dravlje, dne 9. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 1019/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o oddaji nadomestnega zemljišča št. 3-1283/82-PO-KD z dne 10. 5.
1982, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Žabjek Jožetom, Zapuška 17, Ljub
ljana, za parc. št. 120/8, 121/4, 122/3, k.o.
Dravlje,
– dodatka k pogodbi o oddaji nadomestnega zemljišča št. 410-13/07-212 z dne
30. 8. 2007, sklenjenega med Mestno občino Ljubljana in Žabjek Jožetom, Pržanska 22, Ljubljana, za parc. št. 120/8, 121/4,
122/3 in 120/12, 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 5. 8. 2009
Dn 5982/2006
Os-5962/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Birografika Bori d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana,
ki jo zastopa direktor družbe Boris Šuštaršič,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. (I) 3 v 2. nadstropju,
na naslovu Linhartova cesta 1, Ljubljana,
z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2667/3,
k.o. Bežigrad, dne 13. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 5982/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče, št. 330/72-02/5
z dne 21. 8. 1972, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem Dom
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
2667/3, k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 3429/2008
Os-5982/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zupančič Branka, Kunaverjeva ulica 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 407 v 6. etaži, na naslovu
Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, z ident.
št. 127.E, vpisano v podvl. št. 3342/99,
k.o. Dravlje, dne 9. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 3429/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 56/92 z dne 19. 11. 1992, sklenjene med
Javnim podjetjem Energetika Ljubljana p.o.
(kot prodajalcem) in Zupančič Brankom, Kunaverjeva 14, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 127.E, vpisano v podvl.
št. 3342/99, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2009
Dn 5272/09
Os-6167/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje Dogša, stanujoče Razlagova ulica 27,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1648/56,
k.o. Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 5272/09,
17. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 38 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem GZP Mariborski tisk p.o., Maribor,
Tržaška cesta 14, ki ga je zastopal vodja
kadrovsko-splošnega sektorja Marjana Pliberšek in kupovalko Ireno Štraus, EMŠO:
2102958505617, stanujočo Brestrniška ulica
3, Kamnica, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 1 v stanovanjski hiši
Cankarjeva ulica 4, Maribor, parc. št. 1213,
k.o. Maribor – Grad in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke;
– prodajne pogodbe z dne 20. 8. 1998,
sklenjene med prodajalcema Biljano Nakov,
roj. 11. 8. 1971, stanujočo Maribor, Slovenska ulica 36, in Zdravkom Koprekom, roj.
5. 6. 1968, stanujočim Slovenska ulica 38a
in kupcem Kostakovu Nakovu, roj. 2. 1.
1949, stanujočim Ruska ulica 10, Maribor,
s katero sta prodajalca kupcu prodala stanovanje št. 1, v stanovanjski hiši Cankarjeva
ulica 4, Maribor, parc. št. 1213, k.o. Maribor
– Grad in garažni boks št. 117, v stanovanj-
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sko poslovni soseski Gambrinus v Mariboru,
na parc. št. 1471/1, 1472/1, 1472/2, 1469/3,
1469/5, 1469/6, 1470/¸1, 1470/3, 1474/2,
1474/3, 1474/4, 1475/4, 1475/5, 1475/6,
1475/7, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1478/3,
2152/3, k.o. Maribor – Grad in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 4567/09
Os-6168/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Martine Marinkovič, stanujoče Ulica heroja Šlandra 11a, 2000 Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1721/36, k.o. Maribor – Grad,
pod opr. št. Dn 4567/09, 17. 8. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 17. 11. 1986 sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, ki jo je zastopal Zavod za izgradnjo
Maribor, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec in kupcema Martino Marinkovič in Brankom Marinkovičem, stanujočih Prušnikova
ulica 46, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala dvoinpolsobno stanovanje št.
35 v IV. nadstropju stanovanjskega objekta
Ulica heroja Šlandra 11 v Mariboru, v izmeri 72,35 m2, stoječe na parc. št. 1783 in
1135, k.o. Maribor – Grad in na tem dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev,
vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 14515/03
Os-6169/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Peklar, stanujoče Limbuška cesta
82, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Albin
Ploj, Ulica heroja Bračiča 18, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 2125 in 2126, pripisanih vl. št.
1218, k.o. Studenci, na deležu 2/8 celote
vknjiženega imetnika Romana Rataja, stanujočega Ob gozdu 12, Maribor, pod opr. št.
14515/03, 17. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 12. 3. 1981
sklenjene med darovalko Veroniko Rataj,
roj. Koren, stanujočo Maribor, Ob gozdu 12
in obdarjenko Ivanko Peklar, roj. Štok, stanujočo Hrastnje 51, Pekre, s katero je darovalka obdarjenki podarila svoj idealni delež
1/4 celote na nepremičninah parc. št. 2126,
travnik, v izmeri 1173 m2 in parc. št. 2125,
njiva, v izmeri 960 m2, pripisanih vl. št. 1218,
k.o. Studenci.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2009
Dn 8180/08
Os-6170/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dijane Hauc, stanujoče Prešernova ulica 18,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini pripisani podvl. št. 3255/30,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 8180/08, 17. 8.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
2171-442-5/52-2-4-RB/KAL z dne 13. 5.
1977 sklenjene med prodajalcem gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor
Valentin Breznik in kupovalko Vero Zemljišč,
roj. Kosi roj. 23. 2. 1944, stanujočo Maribor,
Meljski hrib 35, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 30 v V. nadstropju
v objektu Železnikova ulica 18, Maribor, stoječe na parc. št. 970/2 in 970/3, k.o. Pobrežje in na tem dovolil vknjižbo pravice uporabe
v korist kupovalke,
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1987 sklenjene med prodajalko Vero Ajlec,
roj. 23. 2. 1944, stanujočo Kamniška ulica
35, Maribor in kupcem Milanom Markovičem, roj. 13. 5. 1960, stanujočim Radovana
Simiča-Cige 22, Beograd, s katero je prodajalka kupcu prodala enosobno stanovanje št. 30 v objektu Železnikova ulica 18,
Maribor, v V. nadstropju, parc. št. 970/2 in
970/3, k.o. Pobrežje in na tem dovolila prenos lastninske pravice na kupca in vknjižbo
lastninske pravice v zemljiški knjigi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 2157/09
Os-6171/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Helene Hren, stanujoče Šolska ulica 16,
Lovrenc na Pohorju, ki jo zastopa Cekov nepremičnine d.o.o., Prešernova ulica 10a, Maribor, po direktorici Nives Cekov, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 888/10, k.o. Lovrenc na Pohorju,
v korist predlagateljice v višini 1/2 celote in
v korist Danija Petka, stanujočega Šolska
ulica 165, Lovrenc na Pohorju, v višini 1/2
celote, pod opr. št. Dn 2157/09, 17. 8. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 28/93 z dne 15. 3. 1993 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajal-

cem Gozdno gospodarstvo Maribor, p.o., ki
ga je zastopal direktor Emilijan Trafela in
kupcema Otmarjem Gradišnikom, EMŠO:
1904943500266 in Aleksandrom Gradišnikom, EMŠO: 2307971500544, stanujočima
Šolska ulica 16, Lovrenc na Pohorju, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje
št. 10, v I. nadstropju v stanovanjski hiši Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 16.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Danija Petka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 15523/04
Os-6183/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Golčmana, stanujočega Ulica heroja Vojka 4c, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah pripisanih podvl. št. 1690/3 in 1690/4, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 15523/04, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 14/P-3436/90-PO-NO z dne 26. 10.
1990 sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Maribor, z o.sub.o., Maribor, Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopala upravnica
Regina Terzič in Tomažem Dvoršakom, roj.
1. 9. 1953, stanujočim Ljubljana, Viška cesta 49a, s katero je Stanovanjska zadruga
Maribor na člana zadruge Tomaža Dvorška
prenesla lastninsko pravico na nepremičnini - podstrešnem stanovanju od stopnišča
naravnost v stavbi, z naslovom Mladinska
ulica 6, parc. št. 888, vl. št. 488, k.o. Maribor
– Grad in na tem dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist Tomaža Dvorška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 6630/06
Os-6184/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RAP
– Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta
48, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Zlatka Hrovat, Krekova ulica 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1818/16, k.o. Koroška
vrata, pod opr. št. Dn 6630/06, dne 10. 7.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe sklenjene dne 4. 6.
1992 med prodajalcem Projekt MR Maribor p.o. Maribor, Svetozarevska 10, ki ga
je zastopal direktor Gunter Sovič in kupovalko Darinko Gorjup, Koroška cesta 67,
Maribor, s katero je slednja od prodajalca
kupila stanovanje št. 16, v VII. nadstropju
stanovanjskega bloka Koroška cesta 67,
Maribor, stoječega na parc. št. 1954, 1958,
1960, 1961, 1981, 1962, 1959, 1982, 1980,
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1983/2, 1955/3 in 1963, k.o. Koroška vrata
in v kateri je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke na tem
stanovanju:
– prodajne pogodbe z dne 3. 7. 1992
sklenjene med prodajalko Darinko Gorjup,
Koroška cesta 67, Maribor in kupcem MGS
d.o.o., Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopal Gvido Kacl, o prodaji stanovanja št. 16,
v VII. nadstropju stanovanjskega bloka Koroška cesta 67, Maribor, stoječega na parc.
št. 1954, 1958, 1960, 1961, 1981, 1962,
1959, 1982, 1980, 1983/2, 1955/3 in 1963,
k.o. Koroška vrata in v kateri je prodajalka
dovolila na prodani nepremičnini vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 16980/06
Os-6185/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tatjane Bratić, stanujoče Radvanjska cesta
63, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa
odvetnik Munib Vehabović, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah pripisanih podvl. št.
1818/48, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 16980/06, dne 2. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-2190/92DU z dne 13. 2. 1992 sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem Stanovanjsko skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše Pijadejeva 41, Ljubljana, ki ga je
zastopal Aleksander Vrabec in kupovalko
Ano Vinčec, EMŠO: 2009907505563, stanujočo Radvanjska cesta 63, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 63, v IV. nadstropju v stanovanjski hiši
na naslovu Radvanjska cesta 63, Maribor in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupovalke in
– darilne pogodbe sklenjene 13. 4. 1992
med darilodajalko Ano Vinčec, stanujočo
Radvanjska cesta 63, Maribor in obdarjenko Branislavo Majcenič, rojeno Božič, roj.
7. 9. 1948, stanujočo Greenwiška cesta
10a, Maribor, s katero je darilodajalka obdarjenki podarila stanovanje št. 63, v IV.
nadstropju s pritiklinami, v stanovanjski hiši
v Mariboru, Radvanjska cesta 63 in dovolila,
da se na njem vknjiži lastninska pravica na
obdarjenko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 9547/07
Os-6186/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lea

Ivanjka, stanujočega Prešernova ulica 34,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1651/15,
k.o. Maribor – Grad, v korist predlagatelja
v višini 1/2 celote, v korist Lee Ivanjko, stanujoče Lorgerjeva 5, Maribor, do 1/4 celote
in v korist Simone Ivanjko, stanujoče Lorgerjeva 5, Maribor, v višini 1/4 celote, pod opr.
št. Dn 9547/07, dne 10. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 2. 6.
1994 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91
in 21/94) med prodajalcem Vinag Vinarstvo
– sadjarstvo, Export-import p.o. Maribor, Trg
svobode 3, ki ga je zastopal v.d. direktorja
Borut Kruder in kupovalko Zofijo Sonjo Stenovec, EMŠO: 0508945505269, stanujočo
Trg svobode 3, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje, v izmeri
156,11 m2 v stanovanjsko-poslovnem objektu na Trgu svobode 3, Maribor, stoječem na
parc. št. 1247/1, pripisani vl. št. 799, k.o.
Maribor – Grad in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Lee Ivanjko in Simone
Ivanjko.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 4623/07
Os-6187/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kramberger Ivana, Brestrniška 141, Brestrnica, za vknjižbo izbrisa stare hipoteke
na nepremičninah, pripisanih vl. št. 496,
497 in 581, vse k.o. Brestrnica, pod opr. št.
Dn 4623/07, 4. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini zastavnega dolžnika Kramberger Ivana in Kramberger Olge,
parc. št. 539/1 in 539/11, vl. št. 581, k.o.
Brestrnica in pri nepremičninah zastavnega
dolžnika Kramberger Ivana, parc. št. 538/1,
539/12 in 539/16, vl. št. 497, k.o. Brestrnica, na podlagi posojilne pogodbe z dne
14. 1. 1975, za znesek 50.000 YUD s pp,
v korist upnika Agrokombinat Lenart, pod
Dn 2465/75.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica, vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2009
Dn 17158/06
Os-6188/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Stanislava in Jožefe Piberčnik, stanujočih
Gradiška 608, Zgornja Kungota, ki ju po
pooblastilu zastopa notar Miloš Lešnik, Trg
osvoboditve 15, Lenart v Slovenskih goricah, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 782, vl. št. 158, k.o.
Dobrenje, v korist vsakega do 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 17158/06, dne 4. 8. 2009
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, s katero je Apolonija Verdnik, roj. 28. 1.
1897, stanujoča Gradiška 67, Pesnica pri
Mariboru, kot prodajalka, neugotovljenega
dne leta 1969 prodala kupcema Piberčnik
Stanislavu, roj. 29. 12. 1943 in Piberčnik
Jožefi, roj. 1. 1. 1948, obema stanujočima
Gradiška 69, Pesnica pri Mariboru, vsakemu
do 1/2 parc. št. 782, pripisane vl. št. 158,
k.o. Spodnje Dobrenje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 6858/08
Os-6189/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Jurkovič, stanujoče Rasbergerjeva
ulica 8, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 401/49, vl. št.
454, k.o. Hočko Pohorje v višini 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 6858/08, dne 20. 7. 2009
izdala sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 7. 1991, ki sta jo sklenila
prodajalec Prestige d.o.o., Maribor, Smetanova ulica 75 in kupovalka Marija Jurkovič,
Maribor, Rasbergerjeva ulica 8, s katero je
prodajalec kupovalki prodal nepremičnino
parc. št. 401/49, vl. št. 454, k.o. Hočko Pohorje in na njej dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 14214/06
Os-6206/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Ščap, Ulica Milke Volk 53, Orehova
vas, za izbris starih hipotek na nepremičnini parc. št. 418/12, vl. št. 467, k.o. Radizel,
pod opr. št. Dn 14214/06, dne 4. 8. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
starih hipotek:
– vknjižene pri nepremičnini zastavne dolžnice Irene Ščap in Jožeta Ščapa, na parc.
št. 418/12, vl. št. 467, k.o. Radizel, na podlagi
posojilne pogodbe z dne 25. 5. 1976, v znesku 40.000,00 din s pp, v korist TP Zarja
Maribor, pod opr. št. Dn 4462/76 in
– vknjižene pri nepremičnini zastavne
dolžnice Irene Ščap in Jožeta Ščapa, na
parc. št. 418/12, vl. št. 467, k.o. Radizel, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 6. 5. 1977,
v znesku 20.000,00 din s pp, v korist Veletrgovina Vema, TOZD Veletrgovina Zarja
Maribor, pod opr. št. Dn 3832/77.
Pozivajo se hipotekarni upniki oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postop-
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ka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2009
Dn 3081/2009
Os-6083/09
Na podlagi predloga predlagatelja Hermana Škaperja za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice z dne 15. 5. 2009, je Okrajno sodišče
v Murski Soboti izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine Dn 3081/2009 z dne 14. 7. 2009,
in sicer prodajne pogodbe sklenjene dne
26. 1. 2005 med Agranta d.d. Lendavska
9, Murska Sobota – v stečaju, ki jo zastopa
stečajni upravitelj dr. Štefan Ščap kot prodajalcem in Hermanom Škaperjem, Vanča 80,
Puconci kot kupcem in intabulacijske klavzule k prodajni pogodbi z dne 26. 1. 2005,
sklenjene dne 17. 5. 2007 med Agranta d.d.
Lendavska 9, Murska Sobota v stečaju, ki jo
zastopa stečajni upravitelj dr. Štefan Ščap
kot prodajalcem in Hermanom Škaperjem,
Vanča 80, Puconci, kot kupcem.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka (4. točka 237. člena Zakona o zemljiški knjigi).
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 8. 2009
Dn 3508/2009
Os-6084/09
Na podlagi predloga pooblaščenca predlagatelja za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice z dne
29. 5. 2009, je Okrajno sodišče v Murski
Soboti izdalo sklep o začetku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine Dn 3508/2009 z dne
14. 7. 2009, in sicer kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, številka 1982/1-06/93
sklenjene dne 19. 8. 1993 med Slovenskimi
železnicami Ljubljana, p.o., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11 kot prodajalcem in Terezijo
Zamuda, Zvezna ulica 1, Murska Sobota kot
kupovalko in sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Murski Soboti, opr. št. D707/2004-3
z dne 14. 3. 2005, ki je postal pravnomočen
dne 14. 3. 2005 in kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene dne 25. 3.
2005 med Viktorijo Lipič, Martjanci 16 D kot
prodajalko in Terezijo Žerdin, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, kot kupovalko.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka (4. točka 237. člena Zakona o zemljiški knjigi).
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 8. 2009
Dn 291/2009
Os-6013/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice
SAVA, družba za upravljanje in financiranje
d.d., Škofjeloška cesta 6, Kranj, ki jo zastopa odvetnica Vesna Šajatovič Okršlar iz
Kranja, na podlagi overjene fotokopije notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1156/2000
z dne 7. 11. 2000, sklenjene med Sodja
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Antonom, Jereka 22, Bohinjska Bistrica, kot
prodajalcem in SAVO, gumarsko in kemično
industrijo, d.d., Škofjeloška 6, Kranj in Sindikatom KNG Sava Goodyear, Škofjeloška
cesta 6, Kranj, kot kupcema, katerih predmet je nepremičnina parc. št. 1956/172, k.o.
Bohinjska Češnjica, pri nepremičnini parc.
št. 1956/172, vpisani pri vl. št. 178, k.o. Bohinjska Češnjica, s sklepom Dn 291/2009
z dne 10. 7. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist oseb: SAVA,
družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
Škofjeloška cesta 6, Kranj, matična številka:
5111358000, do ene polovice (1/2) in Sindikat KNG Sava goodyear, Škofjeloška cesta
6, Kranj, matična številka: 595497000, do
ene polovice (1/2).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
zgoraj navedenih oseb.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 8. 2009
Dn 1829/2009
Os-6087/09
Okrajno
sodišče
v
Škofji
Loki
je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1829/2009, začeti na predlog predlagateljice Monike Šivic, Groharjevo naselje 3,
4220 Škofja Loka, s sklepom z dne 27. 8.
2009 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino 8.E, enosobno stanovanje II/8 s kletjo K/8, Groharjevo naselje 3, 4220 Škofja
Loka, v izmeri 33,80 m2, vl. št. 1536/8, k.o.
Stara Loka, lastnik Občina Škofja Loka, mat.
št. 5883318, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka, do 1/1.
Vsebina listine: kupna in prodajna pogodba za nakup i prodajo stanovanja v bloku JB I Groharjevo naselje, Šk. Loka, št. AD
– 297/68, z dne 5. 4. 1968, sklenjena med
lastnikom Skupščino občine Škofja Loka,
zastopano po pooblaščencu Stanovanjskem podjetju Škofja Loka, kot prodajalcem
in Oman Marijo, Klobovsova ulica 12, Škofja
Loka, kot kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Monike Šivic, roj. 12. 4. 1957, Groharjevo naselje 3, 4220 Škofja Loka, do
1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
navedene v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist Monike Šivic,
roj. 12. 4. 1957, Groharjevo naselje 3, 4220
Škofja Loka, do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 8. 2009
Dn 1573/2008
Os-5667/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
13. 7. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, odškodninskega
dogovora z dne 5. 3. 1987, za nepremičnino parc. št. 390/1, 390/2, 390/4 in 435, vse
vpisane v vl. št. 239, k.o. Dol pri Hrastniku, sklenjene med Deželak Leopoldino roj.
Rezar, Pod hribom 3, Dol pri Hrastniku kot
oškodovanko in REK EK, Rudnik rjavega
premoga Slovenije, TOZD Rudnik rjavega
premoga Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, kot škodnim zavezancem.

Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, izgubil. Na
nepremičnini parc. št. 390/1, 390/2, 390/4
in 435, vse vpisane v vl. št. 239, k.o. Dol pri
Hrastniku, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, do
deleža 1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 7. 2009
Dn 1615/2009
Os-5794/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Olge Zadravec, Na trgu 12, Mozirje, ki jo zastopa
Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 11. 1997 o prodaji stanovanja št. 2, v stanovanjski hiši Na trgu
12, Mozirje, v skupni izmeri 42,02 m2, ki je
bila sklenjena med prodajalko Občino Mozirje, Savinjska c. 7, Mozirje, zastopano po
županu Jakobu Presečniku in kupovalko
Olgo Zdravec, Na trgu 12, Mozirje EMŠO:
1705958506012.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 1079/2, k.o. Mozirje
z oznako 2.E stanovanjski del št. 2 v 2.
etaži, Na trgu 12, Mozirje, v skupni izmeri
42,90 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe Olge Zadravec, Na trgu 12,
Mozirje, EMŠO 1705958506012, do ce
lote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Olge Zadravec, Na trgu 12, Mozirje,
EMŠO 1705958506012.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 7. 2009
Dn 4430/2009
Os-6190/09
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni sodnici – svetnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 17. 8. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog predlagateljice Marije Pajk,
Sela 20, Šmarje pri Jelšah, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe stanovanja
št. 5/92 z dne 14. 10. 1993, sklenjene med
prodajalcem Merx Holdin d.o.o. in kupcem
Marijo Pajk, in sicer za stanovanje vpisano
pri vl. št. 2097/72, k.o. Spodnja Hudinja, št.
26.E, Pohorska ulica 4, Celje.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Pajk Marije, Sela 20, Šmarje pri Jelšah.
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 vknjiž-
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bo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 9. 2009
Dn 1148/2009
Os-6469/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelje Nijaza in Saše Čamdžić, oba Jesenice, Cesta
talcev 8d, zaradi vpisa lastninske pravice
na stanovanju z identifikacijsko št. 493-6.E
pri podvl. št. 698/6, k.o. Koroška Bela,
s sklepom opr. št. Dn št. 1148/2009 z dne
18. 9. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 020/93-O o prodaji stanovanja z dne
13. 1. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Dervišom Pivačem, Jesenice, Cesta talcev
8d, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 6, v 1. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Jesenice, Cesta talcev 8d, v izmeri 77,15 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti prenosov na stanovanju 6.E pri podvl. št. 698/6,
k.o. Koroška Bela, v korist predlagateljev
Nijaza Čamdžića in Saše Čamdžić, za vsakega do 1/2, 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 18. 9. 2009
Dn 1789/2009
Os-6296/09
Okrajno sodišče v Litiji je po okrajnem
sodniku Milanu Kaplji, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Marijana Poglajna,
Liberga 5, Šmartno pri Litiji, ki ga zastopa
notar Miro Bregar iz Litije, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, s sklepom z Dn št. 1789/2009
z dne 9. 9. 2009, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za stanovanje in garažo, opr. št.
SV 265/2000 z dne 21. 4. 2000, sklenjene
med prodajalcem Eneizom Seferovićem,
Trg na Stavbah 2, Litija, in kupcem Andrejem Orehkom, Zgornji Hotič 3a, Litija.
Predmet prodaje po navedeni listini je
garaža, stoječa na parc. št. 1345/78, ki je
vpisana v vl. št. 1098, k.o. Hotič.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe za
stanovanje in garažo, opr. št. SV 265/2000
z dne 21. 4. 2000, kupoprodajne pogodbe
za garažo, opr. št. SV 409/2000 z dne 31. 5.
2000 in kopije osebne izkaznice za Marjana
Poglajna, se predlaga vknjižba lastninske
pravice v korist imetnika: Marijan Poglajen,
Liberga 5, Šmartno pri Litiji, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 9. 9. 2009

Dn 1194/2009
Os-6415/09
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avgusta Sinkoviča, Vrhovo 93, Radeče,
ki ga zastopa odvetnik mag. Igor Karlovšek, Savinova 7, Celje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
pri podvložku št. 385/1, k.o. Grlava pod
Dn 1194/09 z dne 10. 9. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
4. 6. 1999, sklenjene med SKB – Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
56, oziroma s pravnim naslednikom Sava
IP, d.o.o., investicijsko podjetje, Ljubljana,
Slovenska 56 in Aqualand, d.o.o., Špelina
ulica 2, Maribor, na nepremičnini, apartma
A-31, v pritličju, z identifikacijsko številko
2.E, v apartmajskem objektu tipa AC v Banovcih, v stavbi z identifikacijsko številko
354, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 902/5, vpisani v podvložku št. 385/1,
k.o. Grlava.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 18. 9. 2009
Dn 7512/09
Os-6412/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Kolić, stanujoče Ruška cesta
5, Maribor, ki jo zastopa notar Stanislav
Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 603/3, vl. št. 347, k.o.
Spodnja Korena, pod opr. št. Dn 7512/09,
3. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 4. 2. 1993, sklenjene
med darovalcem Jožetom Krajncem, roj.
29. 12. 1958, stanujočim Spodnja Korena
85, Zgornja Korena, ki ga je zastopal Zoran
Razboršek, rojen 18. 12. 1947, stanujoč
Trubarjeva ulica 4, Maribor in obdarjenko
Slavico Wortmeyer, roj. 9. 9. 1948, stanujočo Kleine Kornweg 38, Kelsterbach,
Nemčija, s katero je darovalec obdarjenki
podaril 1/2 celote nepremičnine parc. št.
603/3, vl. št. 347, k.o. Spodnja Korena in
na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist obdarjenke do 1/2 celote.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2009
Dn 7559/09
Os-6413/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjance Koroša, stanujoče Dvorjane
24, Spodnji Duplek, ki jo zastopa odvetnik
Zdravko Križman, Glavni trg 17 b, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremič-
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nini pripisani podvl. št. 780/1, k.o. Dvorjane,
pod opr. št. Dn 7559/09, 17. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1800/92 z dne 17. 1. 1992, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalko
Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik
Izvršnega sveta Antona Rous in kupovalko
Marjanco Koroša, stanujočo Dvorjane 24,
Spodnji Duplek, s katero je prodajalka kupki
prodala stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske hiše Dvorjane 24, Spodnji Duplek, parc.
št. 244/5, k.o. Dvorjane in na tem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice na ime
kupovalke.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2009
Dn 7751/09
Os-6414/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Viktorije Breznik, stanujoče Majcigerjeva
ulica 11, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl. št.
1788/114, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 7751/09, 17. 8. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2779/93 z dne
10. 2. 1993 z aneksom z dne 26. 4. 1996,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med
prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal
predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in
kupcem Venčeslavom Bračičem, stanujočim
Majcigerjeva ulica 11, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 20
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Majcigerjeva ulica 11, Maribor, parc. št. 942/1,
vl. št. 1488, k.o. Spodnje Radvanje in na
tem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca,
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7. 1996
sklenjene med prodajalcem Venčeslavom
Bračičem, stanujočim Majcigerjeva ulica 11,
Maribor in kupovalko Matejo Lorber, stanujočo Antoličičeva ulica 10, Maribor, s katero
je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 20 v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše Majcigerjeva ulica 11, Maribor, parc. št.
942/1, vl. št. 1488, k.o. Spodnje Radvanje
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupovalke,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 7.
1999, sklenjene med prodajalko Matejo Lorber, stanujočo Majcigerjeva ulica 11, Maribor in kupovalko Viktorijo Breznik, stanujočo Smetanova ulica 82, Maribor, s katero
je prodajalka kupovalki prodala stanovanje
št. 20 v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše Majcigerjeva ulica 11, Maribor, parc. št.
942/1, vl. št. 1488, k.o. Spodnje Radvanje in
na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupovalke.
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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2009
Dn 2757/2009
Os-6470/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici - svetnici Mileni Lesjak Tratnik, začeti na
predlog Milivoja Domjaniča, Ulica bratov
Letonja 4, Žalec, ki ga zastopa odvetnica
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a,
Žalec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
(ZZK-1), dne 17. 9. 2009 oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 7. 1993, sklenjene med
prodajalcem IGM »Gradnja« Žalec, Latkova
vas 45/b, Prebold (sedaj Schiedel dimniški
sistemi d.o.o., Latkova vas 82, Prebold) in
kupcem Marijo Grilc, Ulica bratov Letonja 4,
Žalec (sedaj Velika Pirešica 27c, Žalec) za
nepremičnino – stanovanje v I. nadstropju,
v izmeri 74,49 m2, na parc. št. 542, k.o. Žalec, sedaj ident. št. 3.E oziroma 996-863-3,
vpisano v podvl. št. 2594/4, k.o. Žalec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Milivoja Domjaniča in
Domjanič Lidije, za vsakega do 1/2 celote.
Imetnike pravice se poziva, da 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 v Žalcu
dne 17. 9. 2009

Amortizacije
N 243/2009
Os-6156/09
V nepravdnem postopku predlagatelja
Marijana Bračiča, stan. Koprska ul. 33, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Kardeljeva
c. 49, Maribor (sedaj UPC Tabor, d.d., Cankarjeva 6, Maribor) v postopku za razveljavitev listin (amortizacija listin), in sicer 4 navadne imenske delnice – kosovne, KRS Tabor
d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih:
od I-A-5668 do I-A-5671, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja, sodišče
poziva, vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdeno listino predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listine, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene listine
razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki jo
zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, zaradi izterjave 674,71 EUR,
sklenilo:
dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1,
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 začasnega zastopnika se postavi Mavrič Alojzija, Partizanska 3–5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009

stava, ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška
182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Štefanič Rajku, Knežja lipa 3, Kočevje, zaradi
izterjave 378,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Štefanič Rajku, Knežja lipa 3,
Kočevje, 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. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, 1310
Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009

VL 118755/2008
Os-5977/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta
20, Kranj, proti dolžniku Francu Zelenku,
Goriška ulica 1a, Maribor, zaradi izterjave
922,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Zelenku, Goriška ulica
1a, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
zastop. odv. Frančiška Anželj, Partizanska
28–30, 2000 Maribor.
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 28. 5. 2009

VL 94689/2008
Os-6047/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Damijanu Repincu, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave
247,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Repincu, Koroška cesta 19, 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 Flat
Anica, Jezerska 41, Kranj.
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 14. 7. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

VL 42760/2009
Os-5978/09
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
Igor Dolhar, Bleiweisova 20, Celje, proti dolžniku Saši Punčuhu, Titova cesta 55, Maribor, zaradi izterjave 2.283,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Saši Punčuhu, Titova cesta 55,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mihael Jenčič, Partizanska 13a, 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 15. 6. 2009

VL 16470/2009
Os-5974/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub

VL 92938/2008
Os-6046/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - do-

VL 57013/2009
Os-6049/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nova KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Romana Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
proti dolžniku Nenadu Bregarju, Steletova
ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 1.662,64
EUR, sklenilo:
dolžniku Nenadu Bregarju, Steletova
ulica 2, 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 Biserka Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
VL 129488/2008
Os-6127/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta
20, Celje, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš,
Prešernova ulica 23a, Celje, proti dolžnici

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mariji Kok, Cesta Miloša Zidanška 9, Šentjur, ki jo zastopa odv. Aleksandra Zlobec,
Cankarjeva 9, Celje, zaradi izterjave 20,50
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 Zlobec Aleksandra, Cankarjeva 9, Celje.
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 21. 7. 2009

odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Ljubomiru Ivanjšič, neznan naslov, prej Zgornje Škofije 98, Škofije, zaradi plačila 499,91
EUR s pp, dne 27. 8. 2009 sklenilo:
1. Toženi stranki Ljubomiru Ivanjšiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Irena Hartman, Dvorakova 11, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v tem postopku zaradi plačila
499,91 EUR s pripadki.
2. Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2009

VL 32645/2009
Os-6128/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Vinko Šimc, Poljanska cesta 22c, Ljubljana,
proti dolžniku Tomažu Dolenc, Slovenska
cesta 22, Horjul, zaradi izterjave 23.515,17
EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Dolenc, Slovenska cesta 22, Horjul, 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.
Zvone Debevec, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
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 95473/2008
Os-6204/09
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 dolžnikoma Daši Guzej, Mesarska cesta
2, Ljubljana in Urošu Klenovšek, Topniška
ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 374,64
EUR, sklenilo:
dolžnikoma Daši Guzej, Mesarska cesta
2, Ljubljana in Urošu Klenovšek, Topniška
ulica 12, 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 prvo dolžnice
Daše Guzej se postavi odv. Marko Sikošek,
Beethovnova ul. 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009

II P 898/2008
Os-6151/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Rebeki Lei Kovačič v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnina d.d. Ljubljana, Cesta na
Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Majda
Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Jožetu Ferencek, sedaj neznanega prebivališča (prej Veliki podlog 27, Krško oziroma
Cesta krških žrtev 11, Krško), zaradi plačila
1.004,44 EUR, dne 2. 9. 2009 sklenilo:
toženi stranki Jožetu Ferencku, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Gregor Hieng, Stari trg 2, Ljub
ljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 1.004,44 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2009
III P 678/2009
Os-6173/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Suzani Husar Dobravec v pravdni zadevi tožeče stranke Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta
IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa Vida Gaberc,

N 56/2008
Os-6093/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Dragice Maksimovič, Goriška ul. 3, Šempeter pri Gorici,
ki jo zastopa odv. Maja Krašovec Orel iz
Nove Gorice, zoper nasprotna udeleženca
Bernardis Olgo, via Montello 18, Gorica, Italija in Ivana Štruklja iz Francije, neznanega
bivališča, zaradi delitve nepremičnin, izven
naroka dne 2. 9. 2009 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Štrukelj Ivanu postavi začasno zastopnico odv. Tanjo Marušič iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 56/2008 pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 9. 2009

Oklici dedičem
D 419/2009
Os-6148/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Adolfu Krajncu, roj. 27. 4. 1908, nazadnje stalno stanu-
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jočem Trakoščanska 36, Zagreb, umrlem
dne 21. 6. 1986.
Zapustnik po doslej znanih podatkih ni
napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. Po podatkih oseb, ki bi lahko
prišle v poštev kot dediči, zapustnik ni zapustil dedičev I. dednega reda, je pa zapustil dediče II. dednega reda, in sicer brate
in sestre oziroma njihove potomce, vendar
sodišču niso znani naslovi vseh tistih, ki bi
lahko prišli v poštev kot dediči.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celje
dne 31. 8. 2009
D 336/2009
Os-6196/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Janezu Kocijanu, roj. dne 13. 7. 1889, umrlem dne
11. 7. 2008.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišču ni znano, ali obstojijo osebe,
ki bi lahko prišle v poštev kot dediči I., II. ali
III. dednega reda. Sodišče zato na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2009
D 236/97
Os-5941/09
Stevo Tučić iz Črnega Kala 68, je dne
19. 3. 1996 umrl in ni zapustil oporoke. Do
dediščine imajo pravico zapustnikovi otroci
Dragan-Karlo Tučić, Božidar Tučić, Dragica
Tučić, Mary Panetta in Danijel Tučić.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljena za začasno zastopnico odv. Irena Jerman iz Kopra, Pristaniška ul. 12.
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 24. 8. 2009
III D 690/2005
Os-10480/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pridgar Miroslavi, roj. 6. 7. 1919, umrli 5. 6. 2005, nazadnje stan. Janežičeva cesta 15, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Pridgar Karol in Pridgar Ana kot oporočni priči sta podala izjavo o obstoju ustne
oporoke zapustnice, s katero je zapustnica za oporočnega dediča določila svojega
pranečaka Pridgar Andreja. Glede na to, da
naslovi vseh zakonitih dedičev po zapustnici sodišču niso znani, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
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na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008

Oklici pogrešanih
N 86/2008
Os-6079/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagatelja Marina Nardina, Prisojna pot
4, Izola, ki ga zastopa odv. Ervin Dokič iz
Pirana, zoper nasprotnega udeleženca Karla
Ojo, Loka 15, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 20. 8. 2009, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ojo Karla,
pok. Ivana, qm Ivana, iz Loke 15, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2009
N 88/2008
Os-6080/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagatelja Marina Nardina, Prisojna pot
4, Izola, ki ga zastopa odv. Ervin Dokič iz
Pirana, zoper nasprotnega udeleženca Andreja Ojo, Loka 15, Črni Kal, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Irena Fister,
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 20. 8. 2009,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ojo Andreja, pok. Ivana, qm Ivana, iz Loke 15, Črni
Kal, za mrtvega.
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Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2009
N 12/2009
Os-6014/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja ELES ElektroSlovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
zoper nasprotnega udeleženca Tond Valentina, Avče 95, Kanal, zaradi razglasitve
pogrešanca za mrtvega, izven naroka dne
28. 8. 2009 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Tond Valentinu postavi začasno zastopnico odv. Jeleno
Trunkl iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 12/2009 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 8. 2009
N 28/2009
Os-6032/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja ELES
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljub
ljana, zaradi razglasitve za mrtvo Frančiške
Benčina, Gorenje pri Divači 12, 6215 Divača,
sedaj neznanega bivališča, roj. 24. 9. 1891,
v Gorenjah pri Divači, hči Jožefa Benčine in
Ivane Benčina roj. Jelušič, 12. 11. 1921, poročena v Divači, z Antonom Škrinjarjem.
O pogrešani že od leta 1945 ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani Frančiški Benčina, Gorenje pri Divači 12, 6215 Divača,
sedaj neznanega bivališča, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 8. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Gojković Adrijana, Volaričeva 40,
Postojna,
zavarovalno
polico,
št.
50500012565,
izdala
zavarovalnica
Fondpolica. gnv-307500
Petel Rems Manuela, Žale 13A, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 50500028872, izdala
zavarovalnica Fond polica. gnr-307529
Petje Vojko, Radoviči 15, Metlika,
zavarovalno polico, št. 06101471680, izdala
zavarovalnica Slovenika. gnv-307650
Pitamic Živko, Cesta brigad 2, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 41401002294,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnx-307623
Sedej Matija, Čopičeva ulica 9, Idrija,
zavarovalno polico, št. 40303000046, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnw-307524
Vidic Alenka, Dobravica 37, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 50500005841, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-307685

Spričevala preklicujejo
Aberšek Miran, Žarova 22, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
Lava – gradbena smer. gnw-307749
Alidič Leticija, Vrečkova 6, Kranj,
maturitetno spričevalo Biotehnične srednje
šole. gny-307672
Arsenić Miro, Cesta Kozjanskega odreda
5, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole ABITURA
d.o.o. Celje, izdano leta 2004. gnv-307625
Avdić Admir, Podkraj 81, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in
Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2008. gnf-307516
Balant Marjeta, Govejk 11/b, Idrija,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gne-307692
Balić Melisa, Studenec 33, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnz-307525
Bartol
Franc,
Stara
cesta
90,
Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1982. gnx-307573
Bartol Gregor, Martina Krpana ulica
60, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad.
gnm-307534
Batagelj Nino, Rašiška 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 2003.
gnr-307479
Bizjak
Uržan,
Vodovodna
cesta
28, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3.
letnika Gimnazije Euro šole Ljubljana.
gnm-307734
Bohak Lucija, Gorica pri Oplotnici 13,
Oplotnica, spričevalo 1. letnika in obvestilo
o uspehu za 2. letnik Srednje strokovne in
poklicne šole Celje. gnw-307553
Boljčevič Ivančica, Dolnja Voča 234,
42224 Voča, spričevalo o zaključnem izpitu

Srednje gostinske šole, izdano leta 1982.
gne-307592
Borovina Katarina, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gnk-307486
Božič Linda, Tuga Vidmarja 8, Kranj,
spričevalo 9. razreda OŠ Matija Čopa Kranj,
izdano leta 2007. gns-307753
Bras Kostja, Gornji trg 18, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o
uspehu pri poklicni maturi in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2009.
gny-307651
Bregar Jasmina, Bela Cerkev 33,
Šmarješke Toplice, spričevalo 4. letnika
SŠGT Novo mesto. gny-307747
Bučuk Nina, Hladnikova cesta 31,
Ljubljana, spričevalo 1. in 4. letnika
Gimnazije Moste. gng-307515
Cimerman Robert, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič. gny-307622
Cotić Nastja, Budičinova ulica 3, Koper
– Capodistria, indeks, št. 71030482, izdala
Biotehnična fakulteta Ljubljana. gni-307613
Cvahte Mitja, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2004. gnl-307760
Čaušević Samil, Savudrijska cesta
17, Piran – Pirano, indeks, št. 09080171,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gni-307488
Debeljak Lea, Poljanski nasip 12,
Ljubljana, indeks, št. 18061396, izdala
Filozofska fakulteta. gnb-307595
Dervarič Sandra, Bakovci, Cvetna
16, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota. gne-307542
Dimnik Petra, Vevška cesta 25, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Moste. gnw-307549
Dolinar Mojca, Krvinova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne,
jezikoslovne šole v Ptuju, izdano leta 1990.
gnn-307508
Drobež Ajda, Babna Gora 63, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričavalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnt-307502
Fantur Mijič Romana, Rocenska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1992, 1993, izdano na
ime Fantur Romana. gno-307732
Fantur Mijić Romana, Rocenska ulica 29,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1993, izdano na ime
Fantur Romana. gnn-307733
Faruk Parduzi, Borova ulica 12, Celje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ljudske
univerze v Celju, izdano leta 2004.
gnw-307624
Franko Simon, Vajdova ulica 1,
Semič, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 2007.
gnq-307680
Gartner Kristina, Reteče 30/a, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2003 in 2004. gnd-307743
Gašperin Mateja, Stara cesta 123 pp
44, Straža, spričevalo 5. letnika Srednje

zdravstvene in kemijske šole Novo mesto,
izdano leta 2008. gnp-307656
Gašperlin Kristjan, Visoko 109, Visoko,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1. do
4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1999,
2000, 2001 in 2002. gnu-307751
Glavina Vesna, Srebrničeva 4, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2005. gnh-307489
Goljevšček Tjaša, Vojkova 9, Kanal,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2003 in 2004. gnz-307521
Golob Janja, Šebrelje 13, Cerkno,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnj-307487
Gorenjec
Maša,
Ulica
Hermana
Potočnika 17, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2008.
gnp-307481
Gorenšček Matej, Sužid 2/e, Kobarid,
spričevalo 3. letnika TŠC Nova gorica –
Srednja strojna in prometna šola, smer strojni
tehnik, izdano leta 2006. gnm-307684
Gorišek Blaž, Volčja Jama 3, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2004. gnm-307509
Gorjanc Andreja, Cesta I, Istrske brigade
75, Pobegi, spričevalo o končani OŠ
Dušana Bordona Koper, izdano leta 2005.
gnk-307736
Grad Mark, Ljubljanska cesta 37C,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gng-307590
Gramc Peter, Velike Malence 50, Krška
vas, maturitetno spričevalo Gimnazije
Brežice, izdano leta 2005, izdano na ime
200. gnr-307679
Gregorič Lucija, Zabrdje 26, Trebnje,
spričevalo o končani OŠ Mirna, izdano leta
2000. gng-307744
Grgorić Admira, Vrhopolje pri Kamniku
68, Kamnik, preklic spričeval 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, objavljenega v Uradni list RS, št.
72/2009. gno-307582
Gršak Sebastjan, Cesta Tončke Čeč
49, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje
tehnične in poklicne šole 2003, izdano leta
2003. gnr-307604
Grum Dejan, Mali Lipoglav 8/a, ŠmarjeSAP, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnv-307675
Halej Tjaša, Belšak 4, Prevalje,
spričevalo 1. letnika SEŠ Slovenj Gradec –
administrator. gnh-307689
Hercog Eva, Šarhova ulica 4, Maribor,
indeks, št. 18030787, izdala FF v Ljubljani.
gnb-307645
Hirkić Nijaz, Zakotnikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo Srednje gradbene,
ekonomske in geodetske šole v Ljubljani.
gno-307757
Hladin Anton, Podlog pod Bohorjem
36, Lesično, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko in kemijo,
izdano leta 2008. gni-307688
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Horvat Kokalj Valentina, Kidričevo
naselje 19, Postojna, spričevalo 2. letnika
Srednješolski center Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 1995, izdano na ime
Horvat Valentina. gny-307472
Horvat Matevž, Idrijska cesta 9, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2.
letnika SGGEŠ Ljubljana, izdano leta 2008
in 2009. gnq-307480
Horvat Sindi, Genterovci 12, Dobrovnik
– Dobronak, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Dvojezične srednje šole v Lendavi
– ekonomski tehnik, izdano leta 2009.
gnr-307629
Horvat Tjaša, Herbersteinova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Ljubljana, Splošna in strokovna
gimnazija, izdano leta 2006. gnd-307593
Hribar Jože, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, diplomo Srednje šole Tehnične
in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič, št.
I-373, izdano leta 1990. gns-307478
Hukarević Kristina, Jakominova ulica
13, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1.
letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2006.
gne-307742
Humar Anita, Pot na Labar 31, Ljubljana,
spričevalo 1. letnik Center strokovnih in
tehničnih šol Ljubljana, izdano leta 1992.
gnr-307579
Ilijevski
Kristian,
Goričane
23/c,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska
Medvode. gns-307703
Ivačič Marjeta, Blanca 18, Blanca,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Srednje frizerske šole v Celju.
gng-307615
Jakofčič Darka, Šmarje pri Sežani 27,
Sežana, maturitetno spričevalo Srednje šole
Srečka Kosovela – gimnazija, izdano leta
2004. gnc-307644
Jakomin Jana, Podbrežna pot 14, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika EG SEPŠ
Koper, izdano leta 2008. gnn-307658
Jakovljević Nataša, Polanškova ulica
15, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2007 in
2008. gnz-307646
Jaušovec Jakob, Črneče 96, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2004. gnl-307610
Jekoš Grega, Čanje 25, Blanca,
spričevalo 4. letnika Poklicne elektro in
kemijske šole Celje, izdano leta 2008.
gno-307611
Jelenko Luka, Dovže 58a, Mislinja,
indeks, št. 18080303, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2008.
gnv-307725
Jerkič Amela, Železnikarjeva 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnv-307575
Jež Tina, Vošnjakova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2006. gnf-307616
Josić Danijel, Ižanska cesta 442/p,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2009. gnp-307506
Kališnik Matej, Zduša 16/c, Kamnik,
diplomo Srednje kovinarske in usnjarske šole
Domžale, izdana leta 1985. gnv-307475
Kelhar Renata, Kunaverjeva ulica
12, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2004, izdano na ime Subotić
Renata. gnh-307639
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Kemperle Mitja, Zikova ulica 6, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Kamniku, izdano leta 1998 in 1999.
gnf-307491
Keršič Slavka, Za Mošenikom 23, Tržič,
spričevalo Poklicne tekstilne šole Kranj,
izdano leta 1978 in 1979, izdano na ime
Lukanc Slavka. gns-307628
Klobasa Mateja, Pavlova vas 80, Pišece,
maturitetno spričevalo Kmetijske šole Grm,
izdano leta 2005. gne-307517
Kne Uršula, Adergas 16, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole v Kranju, izdano
leta 2004. gne-307496
Kobe Branka, Dol. kot 3/b, Dvor,
spričevalo Kmetijske šole Grm Novo mesto
– dvoletna. gnj-307737
Kok Jan, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 2004. gnh-307714
Kolar Rok, Cesta V prekomorske brigade
3, Celje, maturitetno spričevalo in spričevalo
2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Celju, izdano leta 2002, 2003 in
2004. gnf-307541
Korenjak Klemen, Predoslje 85/a,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1996 in 1997.
gnp-307631
Korošec Primož, Ljubljanska cesta 4C,
Grosuplje, indeks, št. 63080443, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnv-307550
Košir Rok, Videm 30, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani,
izdano leta 2005. gnq-307655
Kotar
Elizabeta,
Radovljica
40,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika SEŠ
Novo mesto, izdano leta 1993. gnz-307571
Kovačević Indira, Beograd, Beograd,
diplomo Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdana na ime Ćehić Indira. gnt-307602
Kozamernik Lovro, Cesta 9. avgusta
8/b, Zagorje ob Savi, spričevalo 2. in 3.
letnika Gimnazije in ekonomske srednje
šole Trbovlje, izdano leta 2001 in 2002.
gnb-307470
Koželj Kristijan, Tavčarjeva 19, Kranj,
spričevalo od 1., 2. in 3. letnika Srednje
strojne šole Štore. gnt-307627
Krajnc Anka, Kocenova 2, Celje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole v Celju – šivilja, krojač.
gnp-307510
Kralj Blaž, Omersova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ŠCPET Ljubljana.
gnz-307621
Kramberger Špela, Hrenova ulica 4, Ig,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1994, izdano na ime
Hočevar Špela. gnq-307705
Kranjc Ljubka, Klavže 6, Most na Soči,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1983. gnd-307618
Kržan Leon, Cundrovec 8, Brežice,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
Krško. gnb-307570
Kučan Žana, Erjavčeva cesta 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2008. gnc-307594
Kukojca Maja, Križevci 155, Križevci,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci.
gnz-307671
Kukovica Damjana, Dolenja vas 5,
Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika
Železniške srednje šole Ljubljana, izdano
leta 1990. gnt-307752

Kumar Ivan, Tepanjski Vrh 14B,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicna in tehniška elektro in kemijska
šola Celje, izdano leta 1996. gnc-307569
Kumer Martina, Golobijek 27, Mirna
Peč, spričevalo št. 143 SŠGT Novo mesto,
izdano na ime Martina Zore. gnb-307545
Kuplenk Irena, Vrh pri Pani 3, Otočec,
spričevalo 1. letnika Poslovne šole
Črnomelj in 2. letnika o nedokončanem
letniku Poslovne šole Črnomelj, smer
poslovni tajnik, izdano leta 1997 in 1998.
gnn-307583
Lazar Sebastijan, Plečnikova ulica 4,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2002,
2003 in 2004. gny-307647
Leben Grega, Šišenska cesta 74,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGGEŠ v
Ljubljani. gno-307707
Lever Nina, Pod kostanji 24, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
5. letnika Poslovno komercialne šole v Celju,
izdano leta 1997. gnc-307748
Lukič Nikola, Glavna 165, 22400 Ruma,
Srbija, maturitetno spričevalo Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, za poklic zidar.
gnd-307543
Lukić Goran, Češminova ulica 7a,
Domžale, spričevalo poklicne mature
Srednje gradbene in ekonomske šole, leto
izdaje 2005. gng-307565
Makovec Tjaša, Dolgi most 1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2009.
gny-307697
Maksimovič Goran, Raičeva 73/a,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Šiška, izdano leta 1992, 1993,
1994 in 1995. gnb-307649
Mali Denis, Študljanska 38/a, Domžale,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Domžale,
izdano leta 2009. gnn-307683
Mali Mojca, Šmihel 44/a, Novo mesto,
indeks, št. 18060366, izdala FF Ljubljana.
gnm-307634
Malić Nataša, Cesta v Mestni log 70,
Ljubljana, indeks, št. 12130262935, izdala
Višja strokovna šola Ljubljana. gnq-307530
Mavsar Miha, Štembalova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2008. gni-307713
Melanšek Matic, Podvin 145, Žalec,
spričevalo 4. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2008. gni-307538
Mešić Sanela, Kržišnikova ulica 2/a,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gng-307540
Mihelj Rok, Usnjarska 16, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2007.
gnc-307669
Miklič Gregor, Spodnje Dule 7/b, Krško,
spričevalo od 1. do 4. letnika Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 1999,
2000, 2001 in 2002. gng-307715
Mlađenović Tanja, Chendujska 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gnr-307504
Močnik Špela, Bergantova ulica 2, Trzin,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2006. gnt-307552
Mohorko Sandro, K Roku 131, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2008. gne-307642
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Mrak Žiga Janez, Goričane 46, Medvode,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2008. gnm-307559
Mravlje Klemen, Stranska vas 20,
Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano
leta 2001. gnx-307598
Mudrinič Žiga, St. Žagarja 36a,
Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje
šole SGTŠ Radovljica. gnc-307544
Mulc Mateja, Omerzova 48, Kočevje,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kočevje,
št. 47/F-E, izdano leta 2001. gne-307667
Munda Špela, Vanganel 29/d, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2006. gne-307492
Munda Špela, Vanganel 29, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2007. gno-307532
Nagode Aleš, Brigadirska cesta 8,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani – živilski
tehnik, izdano leta 1997. gns-307678
Oblak Maja, Zminec 103, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gnk-307711
Oražem Janez, Gornje Lepovče 33,
Ribnica, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 2004, 2005 in 2008. gnn-307708
Pajič Rok, Kogojeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2000.
gnu-307726
Pavlović Irma, Oljčna pot 67/a, Koper –
Capodistria, spričevalo Srednje kovinarske
in prometne šole Koper, izdano leta 1999,
izdano na ime Hadžić Irma. gns-307603
Pelko Miha, Celovška 85, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani. gno-307482
Per Kristina, Ulica 9. junija 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2007. gnr-307654
Peruško Klemen, Ulica Žanke Erjavec 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo, obvestilo
o uspehu pri maturi, spričevalo 3. letnika
in spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2002 in 2003. gnt-307577
Petrović Tamara, Rudi Mahnič 2, Ankaran
– Ankarano, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2003 in 2004. gnu-307626
Pivač Edita, Cankarjeva 40, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2006. gnp-307531
Počič Mojca, Fokovci 39, Fokovci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2009. gnd-307518
Podnar Antonija, Babinci 25/a, Ljutomer,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
do 4. letnika Gimnazije Ljutomer – Srednja
vzgojiteljska šola, izdano leta 2003, 2004,
2005 in 2006. gnk-307661
Podrenk Barbara, Zavrstnik 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnn-307758
Pogorevc Mateja, Sp. Dolič 28, Vitanje,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Slovenj
Gradec – ekonomski tehnik. gnb-307745
Potočar Andreja, Vodnikova ulica 7,
Novo mesto, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Biotehniške
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004 in
2005. gnh-307739

Praprotnik Tine, Finžgarjeva 13, Lesce,
spričevalo 1., 4. letnika, poklicne mature in
obvestilo o uspehu poklicne mature, izdano
leta 2005 in 2008. gnd-307493
Prikeržnik Natalija, Vič 28, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2006. gnp-307606
Prodan Kristijan, Zabretova ulica 15
E, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška. gnf-307566
Pronj Zita, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnt-307527
Prša Tjaša, Smerdujeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2006 in 2007. gno-307507
Puhan Uroš, Ulica Vide Pregarčeve 16,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2003. gnu-307526
Pungaršek Suzana, Sovretova pot 56,
Ptuj, spričevalo 1. in 4. letnika Kmetijske
šole Ptuj. gnc-307494
Rader Darko, Legen 109, Slovenj
Gradec, zaključnega spričevala Strojne
šole Ravne, poklicno skrajšan program,
smer oblikovalec kovin, leto izdaje 1994.
gnh-307564
Radončić Tenesa, Ljubljanska cesta
5, Rakek, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1998.
gno-307607
Rak Marjanca, Vir pri Stični 10/a, Ivančna
Gorica, indeks, št. 59010257, izdala Visoka
šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto, izdan na ime Cilenšek Marjanca.
gnx-307473
Rakonjac Silva, Breg pri Borovnici 36,
Vrhnika, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše.
gnl-307485
Redžematović Jasna, Ulica Janeza
Puharja 6, Kranj, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Kranj, izdano leta 2004.
gnn-307633
Redžepović Sabina, Tovarniška cesta 16,
Logatec, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Ljubljana Šiška.
gnt-307589
Rojs Filip, Jamnikarjeva ulica 85,
Ljubljana, indeks, št. 200707024, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnz-307471
Romih Ilenja, Hrvatini 116, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 2001.
gnl-307635
Rotar Tjaša, Pot ob Snežaku 12,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. in 2.
letnika Splošne strokovne gimnazije – Šolski
center Ljubljana. gnh-307614
Rumež Matej, Cesta v njiverce 33,
Kidričevo, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2004. gnd-307668
Rupar Simona, Goriška vas 17, Škocjan,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2002. gni-307663
Rupar Suzana, Goriška vas 17, Škocjan,
spričevalo 2. in 4. letnika Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2007 in 2009.
gnj-307662
Sakelšek Maja, Samostanska ulica 28,
Kamnik, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Srednješolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2005.
gnb-307499
Sarič Savitri, Župančičeva ulica 10, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
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šole v Ljubljani, izdano leta 2005, izdano na
ime Sarič Savitry. gnt-307756
Sartori Tadeja, Ulica Vinka Vodopivca
119, Nova Gorica, maturitetno spričevalo
Gimnazije Moste, izdano leta 2009.
gnc-307719
Savić Dejan, Makedonska ulica 31,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2003. gnd-307643
Sitar Aleksander, Sela 12, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za elektro in računalništvo Ptuj.
gnb-307495
Skubic Janja, Svinjsko 29, Šentjanž,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor – smer kuhar, izdano leta
1987 in 1988. gnh-307514
Slatinšek Blaž, Prod 46, Gornji grad,
indeks, št. 23030210, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnq-307505
Stanisavljević Matej, Petkova 3,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2005. gnk-307561
Storjak Mirjana, Kandijska cesta 45,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2003. gno-307657
Strašnik Sebastjan, Goriška cesta 35,
Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu
EGSŠ Ekonomske gimnazije in srednje
šole Radovljica – turistični tehnik, izdano
leta 1996. gng-307690
Suban Peter, Vanganel 25/b, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Memory v Kopru, izdano leta
1999. gnj-307537
Svoljšak Maja, Zalog 59, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2006. gnv-307600
Šiško Katarina, Hrastje 22, Šentjernej,
diplomo Visoke šole za upravljanje
Novo mesto, št. 739, izdana leta 2003.
gni-307513
Škerjanc Gregor, Prelesje 11, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ivančni Gorici, izdano leta 1996 in
1997. gnu-307601
Šober Eva, Vrhovci, cesta XXII 8,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška. gnp-307556
Šturm Barbara, Šmihel pod Nanosom
33/a, Postojna, indeks, št. 11070277,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gng-307490
Šubic Danica, Zminec 53/a, Škofja Loka,
diplomo in spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdana leta 1985, na ime Justin
Danica. gny-307497
Šuligoj Samo, Pionirska ulica 12, Kanal,
indeks, št. 23080415, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnk-307586
Šušteršič Peter, Pod kostanji 49,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
CDI Univerzum Ljubljana, izdano leta 2001.
gnq-307755
Tavčar Jan, Farančan 4, Pobegi,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
poslovne šole v Kopru, izdano leta 2005 in
2006. gnu-307676
Terzin Damjan, Cankarjeva ulica 33,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole pedagoške in tehniško
naravoslovne usmeritve v Novem mestu,
izdano leta 1991. gnt-307727
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Ticha Lucie, Partizanska cesta 46, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje medijske
in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gni-307738
Tivold Andrej, Dolič 95/b, Kuzma,
maturitetno spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnl-307660
Tomić Sebastijan, Savska cesta 19, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika SGBŠ-ja, izdano
leta 1997 in 1999. gnx-307548
Tot Silvia, Kobilje 154, Kobilje, spričevalo
Srednje poklicne in tehnične šole Murska
Sobota, izdano leta 1997. gnl-307735
Tratnik Marko, Rovtarska cesta 22,
Logatec, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra v Postojni – oblikovalec kovin, izdano
leta 1986. gnj-307687
Trobec Tina, Križ 140, Sežana, spričevalo
3. letnika Gimnazije Piran. gnh-307664
Trstenjak Ana, Gibina 53/a, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Rakičan – kmetijski tehnik,
izdano leta 1984, izdano na ime Tomašek
Ana. gnt-307677
Turk Sara, Ulica Slavka Gruma 106,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro šole in tehniške gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2007. gnj-307712
Udovič Maja, V Zideh 22, Trojane,
spričevalo 1. letnik Srednje šole Domžale,
izdano leta 2005. gnj-307562
Vakselj Polona, Tržaška cesta 45,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste. gno-307557
Valadžija Marija, Ul. bratov Mivšek 29,
Borovnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in
2003. gnu-307476
Varl Tanja, Kamna Gorica 66, Kamna
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole Jesenice – pomočnica
vzgojiteljice, izdano leta 2007. gnb-307670
Vauh Damjan, Danijel 80, Trbonje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske
šole
Slovenj
Gradec.
gnc-307694
Verbič Polona, IX. korpusa 18, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2008. gnk-307686
Voda Eva, Javornik 42, Ravne na
Koroškem, spričevalo o poklicni maturi
Srednje ekonomske šole v Slovenj Gradcu
– ekonomski tehnik PTT program, šolsko
leto 2007/08. gnb-307695
Volčini Sara, Vošce 7, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2006. gni-307563
Volk Nataša, Barka 35, Sežana, obvestilo
o uspehu pri maturi Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano na ime Sedmak Nataša,
izdano leta 2003. gnr-307554
Zupan Andrej, Knežja lipa 7, Kočevje,
spričevalo 5. letnika Ekonomske šole v
Kočevju, izdano leta 2007. gns-307528
Žalik Marjana, Mala Polana 117,
Velika Polana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 1990 in 1991.
gnc-307619
Žganjar Helena, Brezje pri Dobjem 3,
Dobje pri Planini, indeks, št. 13040200327,
izdala Višja šola za hortikulturo in vizualno
umetnost Celje. gnq-307584
Živković Milan, Šerkova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo (diploma) o uspešno
zaključenem srednješolskem programu
srednješolskega centra PTT Ljubljana,
izdano leta 1990. gnp-307731

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Žnuderl Metka, Police 41, Gornja
Radgona, indeks, št. 71168947, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gnf-307691
Žulič Sandra, Na griču 15, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2000 in 2001. gni-307588

Drugo preklicujejo
Arh Vesna, Zavetiška 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070251, izdala
FF Ljubljana. gnp-307706
Avtotransporti Kumelj, Trdinova ulica
006, Trebnje, dovolilnico za mednarodni
prevoz za Bosno in Hercegovino za in iz
3. države, številka 1008479 in 1008990.
gnl-307585
Bizant Uršula, Žlebe 4, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 06050841, izdala
Fakulteta za socialno delo. gnn-307608
Blažič Jasna, Hudo 8/a, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20030033, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnx-307723
Borovinšek Nejko, Gosposvetska 20,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 27005730,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnd-307718
Bratož Matic, Ljubljanska cesta 86,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnf-307741
Cizej Maša, Plečnikova ulica 26, Celje,
študentsko izkaznico, št. 2108006, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnk-307636
Curk Martin, Cesta 80/a, Ajdovščina,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500021160000, izdal Cetis Celje.
gnj-307512
Črnivec Anja, Vurnikova ulica 11,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gny-307522
Čuk Tamara, Vekike Žablje 37/h,
Dobravlje, študentsko izkaznico, št.
97080029, izdala Visoka šola za zdravstvo
Izola. gne-307617
Dolenec Petra, Vinharje 12, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
11050086, izdala Zdravstvena fakulteta
Ljubljana. gnz-307721
Doravec Benjamin, Sitarjevška cesta
47a, Litija, dijaško izkaznico, izdala
Elektrotehniška strokovna šola Ljubljana.
gnz-307546
Drofelnik Nejc, Paška 11, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 29006904,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gny-307572
Fakin Andreja, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040079, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnr-307704
Filipič
Gordana,
Robindvor
49,
Dravograd, študentsko izkaznico, št.
94038278, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gnq-307630
Filipović Damir, Kropa 3a, Kropa,
službeno izkaznico, št. 100817, MNZ.
gnf-307591
Glavica
Bojan,
Medribnik
15,
Cirkulane, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000996000, izdal Cetis Celje.
gnz-307746
Golob Andrej, Majaronova 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21041008, izdala
FDV Ljubljana. gnw-307599
Golobič Tjaša, Bršljin 17, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 18070701, izdala
FF v Ljubljani. gnx-307498

Gorenšek Slavica, Pod lipami 24,
Celje, študentsko izkaznico, št. 19998740,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnr-307754
Gorjanc Franc, Prade, Cesta XIII3, Koper
– Capodistria, orožni list, št. OL 0060364,
reg. št. 00170000373, izdala UE Koper.
gnw-307674
Grabnar Matej, Novo Polje, cesta VII/26a,
Ljubljana – Polje, študentsko izkaznico, št.
19998774, izdala Ekonomska fakulteta.
gnj-307587
Granda Katja, Vzajemna ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18041029, izdala
FF Ljubljana. gnn-307533
Gril Jernej, Delavska 44, Kranj,
nacionalne poklicne kvalifikacije, št.
certifikata 1803-8400.002.4.1, ki ga je izdala
Obrtna zbornica Kranj. gnq-307580
Grobin Franc, Krivica 25, Prevorje,
certifikat NPK v cestnem prometu.
gnh-307539
Hadrović Sulejmen, Poklek nad Blanco
60, Blanca, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020241000, izdal Cetis Celje.
gnx-307702
Hrastovšek Nika, Cesta bratov Milavcev
67, Brežice, študentsko izkaznico, št.
41020087, izdala Medicinska fakulteta.
gnd-307568
Hrženjak Marijana, Vodomčeva ulica
9, Ig, študentsko izkaznico, št. 21015248,
izdala FDV. gnw-307503
Imeraj Njazi, Djakovo, Kosovo, delovno
dovolenje, št. 43500188/2009-1100-6162.
gnl-307535
Ivanc Viktor, Tkalska ulica 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 2101688, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnq-307555
Jagodic Matej, Jegriše 51, Vodice,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gng-307740
Jančar Boštjan, Rožna dolina c. VI/18,
Ljubljana, potrdilo o upravljanju z radijsko
postajo VHF GMDSS, št. 26292-00152/05.
gng-307665
Janez Leopold, Lovska cesta 2, Benedikt,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-03123-0-05. gnm-307659
Jarc Jasna, Štihova ulica 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070538, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gns-307728
Jerak Ana, Hrvatini 111, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
20070565, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnu-307701
Jovanovski Ana, Zgornje Jezersko 68,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 04037656,
izdala Fakulteta za upravo. gnl-307560
Kek Marko, Pod kostanji 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19449966, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnf-307641
Kolbl Rea, Vandotova ulica 35, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-307596
Komezelj Luka, Kratka 2, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 41030017,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnm-307759
Konc Vojko, Podlubnik 158, Škofja
Loka, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000581000, izdal Cetis Celje.
gnt-307477
Koncilja
Rok,
Čebelarska
ulica
28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnu-307576
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Koren Jerneja, Kidričevo naselje
9, Radenci, študentsko izkaznico, št.
30013785, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnw-307574
Kusić Dušan, Golnik 131, Golnik, certifikat
NPK v cestnem prometu. gnb-307620
Leghissa Jasna, 9. Savogna d'isonzo
Via pot na Roje 45, Gorica, študentsko
izkaznico, št. 78089114, izdala Filozofska
fakulteta. gns-307578
Leraj Boštjan, Golobinjek ob Sotli 1,
Podčetrtek, potrdilo o opravljenem izpitu za
F kategorijo (traktor). gnx-307673
Makuc Grega, Grič 11, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege.
gnp-307581
Mauer Klemen, Dolenja Trebuša 70J,
Tolmin, študentsko izkaznico, št. 63070202,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnj-307637
Miholič Niko, Postružnikova 12, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 21040587, izdala
FDV Ljubljana. gnn-307483
Mohorović Kristina, Brodarjev trg
3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 27005344, izdala FMF v Ljubljani.
gno-307682
Mulej Matej, Leskovec 124, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 27005761, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gne-307717
Mustafoski Bedžit, S. Plasnica bb,
Plasnica, Makedonski brod, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehniških
strok Šiška. gnq-307730
Muženič Daša Valentina, Perovo
21/e, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnw-307724
Nikolić Radovan, Ulica bratov Bezlajev
13, Ljubljana, voznikove kartice št.
1070500014302000, izdal Cetis Celje.
gnh-307597
Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica
2, Ljubljana, prva pomoč na ladji, št.
KK000698. gnx-307698
Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica 2,
Ljubljana, seznanitev o nevarnosti požara
na ladji, št. II 000504. gnw-307699
Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica 2,
Ljubljana, iskanje in reševanje na morju, št.
HH000984. gnv-307700
Pečar Rastko, Dobravlje 8, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 25070113,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnl-307710

Perić Denis, Užiška ulica 1, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 19444303, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gne-307567
Perko Primož, Trg Franca Fakina 20,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 93639801.
gnv-307750
Peterka Mojca, Slovenska cesta
81, Mengeš, študentsko izkaznico, št.
19847019, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnk-307511
Petrun Gregor, Sv. Anton na Pohorju
69, Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. 41020092, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnm-307709
Podgrajšek Matejka, Rusjanov trg
8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002137, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnx-307648
Potočnik
Gašper,
Dragočajna
10a, Smlednik, voznikove kartice št.
107050002865000, izdal Cetis d.d. dne
10. 10. 2006. gnu-307501
Ravnik Ana, Mokrška 52, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060293, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnq-307605
Repovž Miha, Šentjanž 247a, Šentjanž,
študentsko izkaznico, št. 31260107,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnz-307696
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Šukunda Steva, zap. št. 694,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-6362/09
Rotar Jana, Kidričeva ulica 99, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 07060941, izdala
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru.
gnd-307693
Rupar Klavdija, Telčice 6a, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 22071740, izdala
Fakulteta za šport. gnm-307609
Rupnik Luka, Ulica Sv. Barbara 1,
Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnk-307536
Sečnik Tanja, Na Volčne 20, Horjul,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnr-307729
Slak Luka, Spodnje Pirniče 49/h,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnf-307716
Sloteks, Franc Veronik s.p., Vrunčeva
3, Slovenj Gradec, original licenco za
mednarodne prevoze, št. 006344, ser. št.
0300551. gng-307640
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Stanić Ervin, Puhova ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63050352, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnx-307523
Stefanović Sara, Prihova 23, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 18071153, izdala
FF Ljubljana. gny-307722
Škrbec Matic, Celovška cesta 195,
Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Elektrotehniško, računalniška, strokovna
šola in Gimnazija Ljubljana. gnt-307652
Škrbin Marko, Cesta v gorice 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19440923, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnb-307720
Šraj Gregor, Grambovčana 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gns-307653
Štajner Nina, Ulica Gubčeve brigade
50, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
42000781, izdala Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje. gni-307638
Tomič Ivan, Preženjske njive 6a, Dole
pri Litiji, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnc-307519
Toplak Natalija, Selniška cesta 14, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 61243842, izdala
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Maribor. gnb-307520
Trtnik Alan, Anžurjeva
iul.
11,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019896000, izdal Cetis Celje.
gnm-307484
Uskoković Grošelj Miranda, Ulica Matije
Blejca 20, Kamnik, študentsko izkaznico,
št. 01006762, izdala Pedagoška fakulteta.
gnu-307551
Verhovec Žiga, Vinjole 19/b, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
27005529, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gno-307632
Vučko Uroš, Cankarjeva 13, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 18070388, izdala
FF v Ljubljani. gnj-307612
Weisseisen Marjana, Reginčeva ul. 13,
Kranj, potrdilo za radijskega operaterja
GMDSS, št. T000475. gnf-307666
Zalar Tilen, Prešernova ulica 6, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 22070990, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnw-307474
Založnik Tadeja, Bolgarska 14, Ljubljana,
izkaznico za nepremičninskega posrednika.
gnp-307681
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova
ulica 9, štampiljko pravokotne oblike na ime
DANICA ROTAR-PAVLIČ dr. med. spec.
Ob-6401/09
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