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Javni razpisi
Št. 36000-1/2008-16
Ob-6721/09
Obvestilo
o zaključku Javnega razpisa za
nepovratne finančne spodbude
občanom za rabo obnovljivih
virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb
1SUB-OB08
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Ljubljana, objavlja, da je Javni razpis za
nepovratne finančne spodbude občanom
za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb
1SUB-OB08 (Uradni list RS, št. 53/08 in
42/09) zaključen, ker je znesek zaprošenih
sredstev vlagateljev že presegel razpisana
sredstva.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 4400-75/2009/5
Ob-6700/09
Razveljavitev
Na podlagi 16. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4,
126/07 – ZUP-E, 48/09) in v zvezi z 18. členom Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006
(UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3–21)
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja sklep o razveljavitvi javnega razpisa za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2009 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
1. člen
Razveljavi se javni razpis za podporo
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2009 na področju primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 63/09 z dne 7. 8. 2009.
2. člen
Sklep o razveljavitvi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 354-59/2009-5
Ob-6747/09
Popravek
Naročnik Občina Sežana, Partizanska
4, 6210 Sežana, je v Uradnem listu RS,
št. 77/09 z dne 2. 10. 2009, pod objavo št.
Ob-6506/09, objavil javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin.

V objavi se spremeni drugi odstavek 1.
točke, ki se glasi:
Naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23,
davčna številka: SI66378443, matična
številka: 5884047000, podračun pri BS:
01311-0100005909, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega
povabila in navodil podajo enotno prijavo za
podelitev koncesije za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb:
a) zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in
b) urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Sežana (v
nadaljevanju: koncesija oziroma predmet
koncesije).
Zgoraj navedeni popravki postanejo del
razpisne dokumentacije za ta javni razpis.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Občina Sežana
Št. 4300-59/2009
Ob-6768/09
Popravek
Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2009 in 2010, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 72/09, dne 18. 9.
2009, se pod točko 9 popravi tako, da se
črta besedilo alineje e.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 331-17/2007/5
Ob-6745/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP) na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09, v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. 9. 2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne
21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne
14. 2. 2008 o spremembah Uredbe (ES) št.
1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske
politike in o uvedbi nekaterih shem podpor
za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 46 z dne 21. 2.
2008, str. 1–6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. 12. 2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
15–72), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne 22. 10. 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007
o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne
24. 10. 2007, str. 3–4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/06/ES) in
– Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013), ki ga je potrdila Komisija EU
z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne
12. 9. 2007 objavlja
javni razpis
za ukrep »Zgodnje upokojevanje
kmetov«
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izplačilo
sredstev v obliki letne rente upravičencu,
ki se odloči, da bo prenehal opravljati pridobitno kmetijsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji in pridobitno gozdarsko
dejavnost zaradi prenosa kmetije na mlajšega prevzemnika. Cilj ukrepa je znižanje
starostne strukture družinskih kmetij.
Okvirna višina nepovratnih sredstev
namenjena za izvedbo ukrepa »Zgodnje
upokojevanje kmetov« znaša do 1.400.000
EUR za odobrene letne rente upravičencem
ter do 14.000.000 EUR za celotno obdobje
izplačevanja rent.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v razmerju:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini do
75%,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 25%.
Delež prispevka EU sredstev v celotnih
javnih izdatkih znaša do 75%.
II. Vlagatelji
Do podpore iz tega razpisa so upravičeni
vlagatelji (v nadaljevanju prenosniki), kmetje, starejši od 57 let in hkrati ne dosegajo
upokojitvene starosti 63 let za ženske in 65
let za moške, ki so pokojninsko in invalidsko
zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem
pridobitne kmetijske dejavnosti, dopolnilne

Stran

2528 /

Št.

79 / 9. 10. 2009

dejavnosti na kmetiji in pridobitne gozdarske
dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na
izbranega prevzemnika.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
A. Skupni splošni pogoji:
1. Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep.
2. Prenosnik mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
3. V primeru, da je več solastnikov kmetije in vsi izpolnjujejo pogoje, si lahko glede
na delež solastništva delijo rento. V primeru,
da je več solastnikov in le eden izpolnjuje
pogoje, le-ta pridobi celotno rento, ki pripada kmetiji, vendar mora biti kmetija prenesena na istega prevzemnika v celoti.
4. Prenos kmetije mora biti izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni
razpis za izvedbo tega ukrepa. Kot datum
prenosa se šteje datum notarske overitve
pogodbe o prenosu.
5. Kot način lastniškega prenosa se upošteva prenos:
a) na podlagi izročilne pogodbe,
b) na podlagi darilne pogodbe,
c) na podlagi pogodbe o preužitku,
d) na podlagi kupoprodajne pogodbe.
6. V primeru darilne pogodbe mora vlagatelj priložiti izjavo dedičev prenosnikov
v obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo zakonitemu dednemu deležu.
7. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep
uveljavlja na podlagi točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo biti pravni posli
iz točke 5. tega podpoglavja sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
8. Zaradi kontrole podatkov s strani
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, v nadaljevanju: ARSKTRP, mora
vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc
in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe
kmetijske politike.
9. Prenos kmetije ne sme biti izveden
med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti.
B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kme
tija:
1. Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
2. Kmetija mora v tekočem letu v skladu
s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji (zbirno
vlogo), kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. V primeru, da
rok za oddajo obrazcev v tekočem letu še
ni potekel, se upoštevajo oddani obrazci za
preteklo leto. Kolikor vlagatelj vstopa v ukrep
samo kot lastnik čebeljih družin, določilo iz te
točke javnega razpisa ni zahtevano.
3. Predmet prenosa je lahko kmetija, ki
na dan oddaje vloge obsega vsaj:
a) 5 ha primerljivih kmetijskih površin ali
b) ima v stalni reji ali lasti vsaj:
– 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic;
– 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso;
– 10 GVŽ za intenzivno rejo živali. Kot
intenzivna reja živali se šteje reja istovrstnih
živali; ali
– 40 čebeljih družin.
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4. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep
uveljavlja na podlagi točke 3 b) iz tega podpoglavja, se morajo gospodarski objekti
za rejo živali prenesti skupaj z navedenim
številom živali v prejšnji točki, ter vključno
z vsemi kmetijskimi zemljišči v lasti prenosnika, prenesti kot zaključena celota.
Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva stalež prijavljenih živali v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se upošteva
obrazec za preračun GVŽ, ki je priloga razpisne dokumentacije.
V primeru čebelarjev se kot stanje na
dan oddaje vloge šteje število čebeljih družin, sporočenih v register čebelnjakov, ki ga
vodi MKGP.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se
za namen iz tega ukrepa šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (vinogradi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča,
oljčniki), pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozda.
V primeru rabe kmetijskih površin, ki so
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba, navedena v zadnji oddani zbirni vlogi.
V primeru, ko je dejanska raba gozd,
se šteje dejanska raba po predpisu o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč.
C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prenosnik na dan oddaje vloge:
1. Prenosnik je starejši od 57 let in hkrati
ne dosega upokojitvene starosti 63 let za
ženske in 65 let za moške.
2. Prenosnik še ni upokojen.
3. Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša,
kmetoval vsaj zadnjih 10 let. Šteje se, da je
na kmetiji kmetoval:
a) kolikor je imel v tem obdobju stalno
prebivališče na sedežu kmetije, ali
b) je bil 10 let pokojninsko in invalidsko
zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti, in sicer:
– na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 109/06 – UPB4, 112/06 Odl. US:
U-I-358/04-13, 114/06 – ZUTPG, 91/07 Skl.
US: U-I-325/05-5, 10/08 – ZVarDod; v nadaljevanju: ZPIZ-1) (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 051 - nosilci,
052 - člani), ali
– na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske
dejavnosti; zavarovalna podlaga 007), ali
c) je bil lastnik prenesene kmetije v obdobju desetih let do oddaje vloge na javni
razpis.
4. Prenosnik mora nepreklicno prenehati opravljati pridobitno kmetijsko dejavnost,
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in pridobitno gozdarsko dejavnost.
5. Prenosnik mora celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku. Za svoje potrebe
lahko obdrži stanovanjsko enoto v primeru,
da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto ter največ 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin. Iz prenosa so lahko
izključeni objekti in sredstva, namenjeni za
opravljanje dodatne ali dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, kar mora biti razvidno iz pogodbe
o prenosu.
6. Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zava-

rovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer:
a) na podlagi 16. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 051 - nosilci, 052 - člani), ali
b) na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 007).
7. Prenosnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do države.
8. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep
uveljavlja na podlagi stalne reje živali iz točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo
biti pogodbe, ki se glasijo na ime prenosnika, sklenjene že najmanj za tri leta pred
datumom prenosa.
D. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzemnik:
1. Prevzemnik na dan prenosa, to je
z dnem notarske overitve podpisa pogodbe
o lastninskem prenosu kmetije, ne sme biti
mlajši od 18 let in ne starejši od:
a) 40 let v primeru prvega lastniškega
prevzema kmetije ali
b) 50 let v primeru povečanja njegove
kmetije.
2. Najkasneje na dan oddaje vloge mora
postati lastnik celotne kmetije, razen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin,
ki jih lahko zadrži prenosnik. Iz prenosa so
lahko izključeni objekti in sredstva, namenjeni za opravljanje dodatne nekmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter
stanovanjske površine, če ima prevzemnik
že v lasti stanovanjsko enoto.
3. Najkasneje na dan oddaje vloge mora
postati nosilec kmetijskega gospodarstva.
4. Kot prevzemnika lahko nastopata mož
in žena oziroma zunajzakonska partnerja
v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja. S pooblastilom
morata določiti tistega od njiju, ki izpolnjuje
vse pogoje, določene za prevzemnika.
5. Prevzemnik se obvezuje, da bo opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom, da bo ohranil obseg prevzetih
kmetijskih površin ter obseg staleža živali,
ter da bo nosilec in lastnik kmetije vsaj še
pet let od pravnomočnosti odločbe o pravici
do sredstev prenosnika.
6. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep
uveljavlja na podlagi stalne reje živali iz točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo biti pogodbe o reji živali prenesene na
prevzemnika.
7. Prevzemnik, star do 40 let v primeru
prvega lastniškega prevzema kmetije mora
imeti ob oddaji vloge ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za
opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in
usposobljenosti mora prevzemnik imeti:
a) najmanj dokončano osnovno šolo in
najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 3. ravni
zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, ali
b) najmanj dokončano poklicno šolo
s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in najmanj 3 leta izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
8. Kolikor je prevzemnik prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije
po ukrepu iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni
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list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme-1) ali
po Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08 in 17/09) ter ob prijavi na razpis ne
izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj in
usposobljenosti, mora potrebno izobraževanje predvideti v poslovnem načrtu in v roku
največ 36 mesecev od izdaje odločbe o pravici do sredstev prevzemniku, pogoj izpolniti. V roku 30 dni po izpolnitvi pogoja mora
o tem obvestiti ARSKTRP. Če prevzemnik
ob kontroli, ki se opravi po poteku petih let
po izdaji odločbe o pravici do sredstev iz
naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal
v poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta
sredstva iz naslova ukrepa Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij.
9. Prevzemnik star do 50 let v primeru povečanja njegove kmetije, mora biti ob
oddaji vloge primerno usposobljen, kar pomeni, da:
a) najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti, ali
b) najmanj dokončano poklicno šolo
s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in najmanj 3 leta
izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
10. Kot izkušnje iz opravljanja kmetijske
ali gozdarske dejavnosti se šteje:
a) pokojninsko in invalidsko zavarovanje
iz kmetijske dejavnosti za obdobje najmanj
3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge; ali
b) potrdilo upravne enote, da je živel na
naslovu kmetije najmanj 3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge, ali
c) s strani nosilca kmetije, prenosnika in
prevzemnika podpisano in datirano izjavo
o usposobljenosti prevzemnika, ki dokazuje
najmanj 5 oziroma 3 leta delovnih izkušenj
prevzemnika z opravljanjem kmetijske ali
gozdarske dejavnosti na kmetiji, ali
d) zaposlenost za obdobje najmanj 3 ali
5 let pred datumom vložitve vloge v kmetijskem, živilsko predelovalnem, lesarskem ali
gozdarskem podjetju.
11. Na dan oddaje vloge mora predložiti
poslovni načrt, ki je priloga razpisne dokumentacije.
12. Najkasneje eno leto po izdaji odločbe
mora uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo
ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se
na kmetiji ne izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanskih
dohodkih ali FADN metodologiji, je potrebno
na ARSKTRP pošiljati vsakoletni opis stanja
na kmetiji (poslovni načrt za ukrep »Zgodnje
upokojevanje kmetov«).
13. Prevzemnik je dolžan o odtujitvi zemljišč, ki so prenosniku omogočila vstop
v ukrep, obveščati ARSKTRP pet let od
pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev prenosnika.
14. Prevzemnik mora predložiti podpisano ter overjeno izjavo, da je seznanjen
ter da se strinja s pogoji prenosa kmetije po
tem ukrepu.
E. Obveznosti upravičenca oziroma prejemnika sredstev:
1. Prenosnik, ki je pridobil sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti ves čas trajanja prejemanja
rente in še najmanj pet let od dneva zadnjega prejema sredstev.

2. V primeru smrti prenosnika v obdobju
prejemanja rente, se renta lahko prenese
na zakonskega partnerja oziroma osebo,
s katero je prenosnik živel v dlje časa trajajoči zunajzakonski skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja ali na
nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja
oziroma otrok ne presegajo minimalne plače
zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
3. V času, ko je prenosnik upravičen do
rente, mora biti vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot oseba, ki opravlja
kmetijsko dejavnost in za katero dohodek
na kmetiji ne dosega višine, predpisane za
obvezno zavarovanje kmetov po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V času prekinitve izplačevanja rente zavarovanec ne sme prekiniti zavarovanja.
4. Vključitev v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje traja vsaj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev pravice do
pokojnine po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju oziroma do končnega prenehanja izplačevanja rente.
5. ARSKTRP preveri pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) za prenosnike. V primeru, da
prenosnik ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ARSKTRP
preneha izplačevati rento. Takšna sankcija
traja dokler zavarovanje ni urejeno.
6. Šteje se, da člani kmetije, ki so kmetijsko dejavnost opravljali skupaj s prenosnikom pred prenosom kmetije in so bili pokojninsko in invalidsko zavarovani, po prenosu
opravljajo kmetijsko dejavnost v okviru kmetije prevzemnika.
7. Ko prenosnik izpolni pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji,
ARSKTRP pridobi podatek o višini in datumu prejema pokojnine po uradni dolžnosti
od ZPIZ-a.
8. Prenosnik ni več upravičen do prejemanja sredstev iz naslova drugih ukrepov kmetijske politike za zahtevke, ki so
bili vloženi po izdaji odločbe o pravici do
sredstev.
IV. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji
1. Celotno obdobje prejemanja rente je
do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na
70. rojstni dan prenosnika.
2. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se
znesek rente zmanjša za znesek pokojnine.
3. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki
letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega
dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na
leto in iz variabilnega dela, ki je odvisen od
velikosti prenesene kmetije. Variabilni del se
izračuna na podlagi prenesenih primerljivih
kmetijskih površin v letu vstopa v ukrep.
Za vsak ha prenesenih primerljivih kmetijskih površin se izplača znesek v višini 300
EUR/ha na leto, vendar največ za vključno
20 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je
prenesena kmetija večja, se morajo prenesti
vse površine, vendar se renta ne poveča.
4. Na kmetijah, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali vzrejo perutnine za meso ali jajca,
vzrejo kuncev za meso ali vzrejo drugih živali, pripada upravičencu renta, ki ustreza
prenosu kmetije v velikosti 5 ha primerljivih
kmetijskih površin, kar znaša 6.500 EUR
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na leto. Renta je enaka ne glede na večje
število živali.
5. V primeru vlagateljev, ki vstopajo
v ukrep samo kot lastniki živali in ne dosegajo zahtevane velikosti kmetijskih zemljišč
kmetije, ki znaša 5 ha primerljivih kmetijskih
površin, se jim zemljišča ne upoštevajo v izračun rente, vendar morajo celotno kmetijo
predati izbranemu prevzemniku.
6. Pravica do rente se prizna prenosniku, ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge in se začne
izplačevati naslednji mesec po izdaji odločbe.
7. Celoten znesek prejete rente v celotnem obdobju ne sme presegati 110.000
EUR na prenosnika vključno z revalorizacijo.
Kršitve in sankcije:
Kršitve in sankcije za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov so:
1. za prenosnika:
a) če je prejemnik sredstev sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo,
s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev. Ko prenosnik preda kmetijo, ne more biti več nosilec ali namestnik nosilca KMG in ne more kandidirati
na nobenem ukrepu;
b) če prenosnik ne omogoči kontrole na
kraju samem, se mu prekine izplačevanje
rente za tri mesece;
c) če se prenosnik še ukvarja s pridobitno kmetijsko dejavnostjo, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ali pridobitno gozdarsko
dejavnostjo, oziroma se veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se mu
ob prvi ugotovljeni nepravilnosti prekine izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev
in ob drugi nepravilnosti za obdobje šestih
mesecev. V primeru tretje ponovitve te nepravilnosti se prenosnika izključi iz ukrepa;
c) če prenosnik v času prejemanja rente
do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine ne plačuje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, se mu izplačevanje
rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. za prevzemnika:
a) če prevzemnik ne omogoči kontrole
na kraju samem, plača kazen v višini treh
mesečnih rent;
b) če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih površinah
oziroma odtuji celoten obseg staleža živali,
ki je bil podlaga za vstop v ta ukrep, v roku
petih let od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev prenosnika, plača kazen
v višini dveh mesečnih rent za vsako leto
prenehanja kmetovanja;
c) če se ugotovi odprodaja zemljišč, na
osnovi katerih je bila pridobljena renta, brez
odobritve ARSKTRP, plača kazen v višini
50% tržne vrednosti od prodanega zemljišča.
Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju izplačevanja rente se šteje v čas prejemanja rente. To
pomeni, da se za mesece, za katere renta
ni bila izplačana, obdobje prejemanja rente
ne podaljša.
Višja sila:
Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh
že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:

Stran

2530 /

Št.

79 / 9. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. smrt,
2. dolgotrajna nezmožnost za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetije, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko
je bila sprejeta zaveza,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče,
5. uničenje hlevov na kmetiji zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec (prenosnik ali prevzemnik) ali njegova pooblaščena oseba
pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti vsa
ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Primeri višje sile se uporabijo, če oseba,
ki je stopila v ukrep, ne izpolnjuje več pogojev oziroma jih ne more več izpolnjevati.
Pri tem se primer smrti iz 1. točke nanaša
na smrt prenosnika ali prevzemnika. Primer
dolgotrajne nezmožnosti za delo iz 2. točke
se nanaša le na prevzemnika. V primeru
višje sile ali izrednih okoliščin se pogoji lahko spremenijo le s predhodno odobritvijo
ARSKTRP.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje
o ukrepu:

INFO točka: ARSKTRP
Od ponedeljka do četrtka: od 8. ure do 15.30; petek: od 8. ure do 14.30
Odgovorna in kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 92
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Tomaž Močnik

KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000
Ljubljana

Tel.: 01 513 07 00

Odgovorna in kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000
Ljubljana

Tel.: 03 563 43 80

Odgovorna in kontaktna oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1,
4000 Kranj

Tel.: 04 280 46 33

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,
2250 Ptuj

Tel.: 02 749 36 39

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Tel.: 02 539 14 42

Odgovorna in kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor

Tel.: 02 228 49 12

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

Tel.: 07 373 05 74

Odgovorna in kontaktna oseba

Polona Starc

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

Tel.: 03 490 75 86

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

Tel.: 05 335 12 12

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica, Cankarjeva 6, 6230
Postojna

Tel.: 05 726 58 17

VI. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
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kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189,
1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati
na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja
javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih
straneh MKGP.
Vlogo je potrebno vložiti na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani ARSKTRP in
MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali
vloženi v mapo po vrstnem redu, določenem v razpisni dokumentaciji. Na ovojnici
vloge mora biti razviden datum in čas (ura,
minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev v okviru tega javnega
razpisa. Če je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru izvede postopek v skladu
z 84. členom uredbe.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga
se uvrsti na konec seznama prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se
dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Če se med postopkom preverjanja pregleda
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjuje vse predpisane pogoje, se odobrijo do porabe predvidenih sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sred-
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stva ne zadoščajo za dodelitev rente, se
zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način, kot je določen za vložitev vloge.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-8/2009/2
Ob-6758/09
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 68/08)
in 13. člena v povezavi z 10. in 12. členom
Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v Občini
Lukovica, Zala v Davči v Občini Železniki,
Špitalič v Občini Kamnik, Paka – širitev 2
v Mestni občini Velenje in Hardeška šuma
v Občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09),
Ministrstvo za gospodarstvo objavlja

T1

javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih
Špitalič v Občini Kamnik in Hardeška
šuma v Občini Ormož
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 10. in
12. člena Uredbe o rudarskih pravicah za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v Občini Lukovica, Zala v Davči v Občini
Železniki, Špitalič v Občini Kamnik, Paka
– širitev 2 v Mestni občini Velenje in Hardeška šuma v Občini Ormož (Uradni list RS,
št. 1/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba št.
1/09), kot to izhaja iz tabele T1.

Vrsta
rudarske
pravice

Mineralna
surovina

Čas trajanja
rudarske pravice

Predvidena letna
količina
proizvodnje v
kubičnih metrih v
raščenem stanju

Špitalič,
Uredba št.
1/09,
10. člen

izkoriščanje

tehnični kamen
dolomit

14 let

do 20 tisoč

Hardeška
šuma,
Uredba št.
1/09,
12. člen

izkoriščanje

opekarska glina

6 let

do 130 tisoč

Prostor,
uredba,
člen v
uredbi

Rudarske pravice se podelijo v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 1/09.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti,
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost in druge obvezne dajatve
v skladu z zakonskimi določbami države,
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v kateri ima sedež ali stalno prebivališče,
ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam ni
lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke
2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in
68/08), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki
dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali
pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti), pri čemer mora tak pravni posel
skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno
sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 90 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od
30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi
s plačilom prispevkov za socialno varnost in
druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni
upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni
davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu,
ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo
prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te
pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo
iz 4. točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del;
6. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši
od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice
(zakupna pogodba ali pogodba o prenosu
stvarne pravice – služnosti);
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8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona
o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero
prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana
bodo tudi dokazila, s katerimi upravni organ
razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in
ne porabil za lastne potrebe, na trgu vsem
zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopno (fazno) sanacijo in izvedbe končne sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo
v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske
pogodbe predložil bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska
dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del;
12. pisna soglasja prijavitelja ter vseh
njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe
tega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje
za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati ime in sedež, davčno
in matično številko, številko vložka v sodni
register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in
prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani
države članice EU, mora vsebovati ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, datum,
kraj in državo rojstva, EMŠO ter podpis.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti:
13. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe
niso bile pravnomočno obsojene za kazniva
dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne
dobrine, ne starejše od 90 dni.
V. Merila za izbiro
Pri večjem številu prijav za posamezni
raziskovalni oziroma pridobivalni prostor se
bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor ima na javnem razpisu
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če je bilo za
isti pridobivalni prostor vloženih več vlog
o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu
kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje, četrte ali
pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.

V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča,
pripravo tehnične dokumentacije in druga
vlaganja, povezana s pripravami na izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem
prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis
(upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis);
prednost ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
(točka IV/4 tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 1/09 in kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe
med Republiko Slovenijo kot koncedentom
in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica
za gospodarsko izkoriščanje mineralne
surovine _______ v pridobivalnem prostoru _______ (___. člen Uredbe št. 1/09)«,
z ustrezno navedbo vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora in člena
iz Uredbe št. 1/09, ter navedbo imena in naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana prispele do vključno 16. 11. 2009 do
12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 18. 11. 2009 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani,
v sejni sobi v III. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval
predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju
prijav, oziroma v roku 30 dni po prejemu
potrdil na podlagi pisnih soglasij iz 12. točke
IV. poglavja tega razpisa, pripravila predlog
za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za
gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33
(mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 444
Ob-6769/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Uredbo o metodologiji
za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
programov na področjih umetnosti, ki
jih bo v letih 2010–2013 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: programski razpis,
oznaka JPR-PROG-2010-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja razpisa
Predmet razpisa je štiriletno financiranje
izvajalcev javnih kulturnih programov. Izva-

jalci javnih kulturnih programov so nevladne
in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe na naslednjih področjih
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: glasbena umetnost, intermedijska
umetnost, likovna umetnost, uprizoritvena
umetnost (v nadaljevanju: izvajalci). Zakon
o uresničevanju interesa za kulturo (ZUJIK)
opredeljuje izvajalce javnih kulturnih programov v 58. členu: »Izvajalci javnih kulturnih
programov so:
– pravne osebe, katerih dejavnost je po
kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno
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dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,
– pravne osebe, katerih dejavnost se
praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih,
so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu,«
ZUJIK opredeljuje javni kulturni program
v 56. členu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec,
katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem
interesu do te mere, da ga država ali lokalna
skupnost financira na primerljiv način kot
javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo
upoštevati cilje in prioritete kulturne politike
in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na
podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega
zakona.” Na podlagi smiselne uporabe 27.
člena ZUJIK so osnove za izračun sredstev
za izvedbo programa:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela,
– programski materialni stroški,
– stroški nakupa opreme, vezane na izvedbo programa.
2. Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov,
katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko,
njihovi večletni programi dela pa vključujejo
cilje in prioritete kulturne politike za naslednje štiriletno obdobje.
Splošni cilji kulturne politike na navedenih razpisnih področjih so: spodbujanje
vrhunske ustvarjalnosti na področju umetnosti, trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbujanje izvajalcev celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; spodbujanje
sodobne in izvirne produkcije in producentskih pristopov; spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in
zahtevnejše umetniške produkcije v okviru
enotnega slovenskega in mednarodnega
kulturnega prostora.
Splošni cilji kulturne politike so podlaga
za ovrednotenje dejavnosti posameznega
predlagatelja. Določeni kriteriji in zahteve na
posameznih področjih razpisa so navedeni
kot posebni prednostni kriteriji in so razvidni
iz dokumentacije razpisa.
3. Pomen izrazov in deleži upravičenih
stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Izvajalec programa je producent, ki je
odgovorni nosilec programa ter poslovno in
programsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo.
Program je po vsebini, producentski
zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je
v celoti in v svojih delih dostopen javnosti
in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim in
strokovnim kriterijem.
Izbrani izvajalec programa je na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev
skladno s svojo razvrstitvijo upravičen do
sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo programa:
– splošni stroški delovanja,
– stroški dela,

– programski materialni stroški,
– stroški nakupa opreme, vezane na izvedbo programa.
Gospodarske organizacije so upravičene
zgolj do programskih materialnih stroškov.
Programski materialni stroški so stroški
nastali z izvedbo posamezne programske
enote.
Splošni stroški delovanja so stroški delovanja producenta, ki se jih ne da vezati le
na izvedbo programske enote (npr. najemnine prostorov, varovanje, pisarniški material,
ogrevanje, elektrika, voda, telefon …).
Stroški dela so stroški nastali z izplačilom dohodka osebam, zaposlenim pri producentu.
Stroški nakupa opreme so stroški nastali
z nakupom opreme, ki je nujno potrebna za
izvedbo programa.
Splošni stroški delovanja, stroški dela in
stroški nakupa opreme se opredelijo v okviru
osnovnega razpisnega področja. Programski materialni stroški se opredelijo skladno
s prijavljenimi programskimi sklopi.
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje izvajalca, ki v pretežni meri
določa njegovo prepoznavnost v javnosti,
ter, po obsegu in načinu izvajanja programa,
opredeljuje njegovo dejavnost. Predlagatelj
lahko v Prijavnem obrazcu 1 navede le eno
osnovno področje, kandidira pa lahko tudi
s projekti za sofinanciranje drugih programskih sklopov ali enot.
Producentski sklop je po kvantiteti, kvaliteti in vsebini opredeljen nivo producentske
dejavnosti, ki omogoča spodbujanje vseh
oblik raznolikega izraza na področju uprizoritvene umetnosti in zagotavlja dobre produkcijske pogoje. Predlagatelj na področju
uprizoritvene umetnosti se lahko prijavi le
v enega od producentskih sklopov, ki ga
izbere glede na kvaliteto in obseg svoje dejavnosti ter razpisne kriterije.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot, v skladu
s posebnimi pogoji za posamezno področje.
Programska enota je vsebinsko in formalno zaključena programska aktivnost, ki
je dostopna javnosti.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programskega sklopa ob navedenih
odstotkih ne sme presegati višine sredstev,
ki je opredeljena na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!).
Programski sklopi in/ali enote z ostalih
razpisnih področij so sklopi, ki sodijo na
druga razpisna področja programskega
razpisa, ne opredeljujejo osnovne oziroma
poglavitne dejavnosti izvajalca in so lahko
predmet prijavljenega programa.
Na področju glasbene umetnosti ministrstvo kot upravičene stroške za sklop »naročilo izvirnega slovenskega glasbenega
dela« priznava razpone avtorskih honorarjev, ki so navedeni v dokumentaciji razpisa
(Obrazec 4).
Na področjih likovne in intermedijske
umetnosti Ministrstvo kot obvezne stroške
za sklop »Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji« in »Produkcija in
postprodukcija v Sloveniji« določa najnižje
bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin), ki so navedeni v dokumentaciji razpisa
(Obrazec 2).
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
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in prihodkov celotnega programa dela v finančni zgradbi, ujemajo.
4. Osnovna razpisna področja
Ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje sklope:
4.1. Glasbena umetnost:
Programski sklopi:
1. Programski sklop 1: Glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji.
Programski sklop zajema produkcijo
glasbeno scenskih, folklornih in baletnih
predstav ter njihovo postprodukcijo v Sloveniji. Programska enota je posamezna
produkcija.
2. Programski sklop 2: Koncertni cikli in
festivali.
Koncertni cikel je programsko zaokrožena celota koncertov v daljšem časovnem
obdobju, ki ne presega obdobja koledarskega leta. Festival je programsko zaokrožena celota koncertov v strnjenem časovnem
obdobju. Programska enota je posamezen
koncert.
3. Programski sklop 3: Organizacija mednarodnih festivalov.
Programski sklop mednarodnih festivalov
zajema prijavo uveljavljenega mednarodnega festivala, katerega obseg in programsko
načrtovanje pogojujeta celoletno dejavnost
prijavitelja. Programska enota je tako posamezni koncert ali spremljevalna prireditev
v okviru festivala.
4. Programski sklop 4: Mednarodno sodelovanje.
Programski sklop Mednarodno sodelovanje obsega vse mednarodne akcije, gostovanja, turneje, izmenjave, tekmovanja,
srečanja in udeležbe prijavitelja. Programska enota je posamezno gostovanje, tekmovanje itd.
5. Programski sklop 5: Glasbeno založništvo.
V programski sklop Glasbeno založnišvo spadajo glasbene revije, notne izdaje
in izdaje na vseh nosilcih zvoka. Programski sklop zajema vse predlagateljeve izdaje
v posameznem koledarskem letu.
6. Programski sklop 6: Naročila izvirnih
slovenskih glasbenih del in koreografij.
Programski sklop obsega vsa naročila
izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij prijavitelja v posameznem koledarskem letu. Posamezno glasbeno delo ali
koreografija je enota, opredeli se na posamičnem obrazcu.
Predlagatelj se lahko prijavi na programske sklope, ki jih izbere glede na kvaliteto in
obseg svoje dejavnosti ter razpisne kriterije.
Z izbranim izvajalcem, ki bo dosegel več
kot 95 točk, bo sklenjena štiri-letna pogodba, brez vmesnega programskega poziva.
Z ostalimi izbranimi izvajalci bo podpisana
štiri-letna pogodba z vmesnim programskim
pozivom po dveh letih.
4.2. Intermedijska umetnost:
Programski sklop 1: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Programski sklop 2: Organizacija mednarodnih festivalov
Programski sklop 3: Mednarodno sodelovanje.
Z izbranimi izvajalci, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni ocenjena kot vrhunska, bo sklenjena
štiriletna pogodba z vmesnim programskim
pozivom po dveh letih. Obseg programskih
sklopov je natančneje opredeljen v prijavnih
obrazcih.
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4.3. Likovna umetnost:
Programski sklop 1: Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji.
Obseg programskega sklopa je natančno opredeljen v obrazcu 4.
Programski sklop 2: Mednarodno sodelovanje.
Obseg programskega sklopa je natančno opredeljen v obrazcu 4.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena štiriletna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih.
4.4. Uprizoritvena umetnost:
Producentski sklopi: Producent-1; producent-2; producent-3
Programski sklopi: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; Organizacija mednarodnih festivalov in platform; Mednarodno sodelovanje.
Producent-1: producenti, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni po kvantiteti in kvaliteti ocenjena
kot vrhunska. Z izbranim izvajalcem v tem
sklopu bo sklenjena štiri-letna pogodba brez
vmesnega programskega poziva.
Producent-2: producenti, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni po kvantiteti in kvaliteti ocenjena kot vrhunska. Z izbranim izvajalcem
v tem sklopu bo sklenjena štiri-letna pogodba z vmesnim programskim pozivom po
dveh letih.
Producent-3: producenti, katerih programska dejavnost je na nacionalni ravni
po kvaliteti ocenjena kot vrhunska ter bogati raznolikost gledališkega izraza in/ali
spodbuja kakovostno delo mladih, šele
uveljavljajočih se ustvarjalcev na področju
uprizoritvene umetnosti. Z izbranim izvajalcem v tem sklopu bo sklenjena štiri-letna
pogodba z vmesnim programskim pozivom
po dveh letih.
Predlagatelj se lahko prijavi le v enega
od producentskih sklopov, ki ga izbere glede na kvaliteto in obseg svoje dejavnosti ter
razpisne kriterije. Znotraj enega producentskega sklopa se lahko prijavi na vse z razpisom predvidene programske sklope.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu
Na programski razpis se lahko prijavijo le
izvajalci programov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
2. na področjih razpisa v vlogi producenta delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo:
originalna Izjava predlagatelja o realizaciji
in izpolnjevanju pogojev za triletno obdobje
in izpolnjen obrazec s prilogami, s katerim
izkazuje kontinuirano izvajanje dejavnosti
– obrazec je sestavni del dokumentacije
razpisa!);
3. zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti; na
področju likovne umetnosti je zahtevana dostopnost razstavnega prostora za javnost
vsaj 5 dni v tednu in 8 ur na dan (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja,);
4. so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007,
2008 ali 2009, izpolnjevali vse pogodbe-
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ne obveznosti do ministrstva (podlaga za
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za kulturo za leta 2007, 2008 in
2009; obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
5. predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje
možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena na posameznih podpodročjih,
ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene za podpodročji intermedijske in likovne umetnosti, (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja;
6. ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za
kulturo za leto 2009 ali 2010, na razpisih
Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, Javne agencije za
knjigo RS in drugih ministrstev (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
7. dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom objave rezultatov razpisa na
spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno
z zakonom o dostopnosti informacij javnega
značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava predlagatelja);
8. da se prijavitelj z istim programskim
sklopom na ta razpis prijavi samo enkrat;
9. da se prijavitelj prijavlja le na eno
osnovno razpisno področje;
10. da se prijavitelj na področju uprizoritvene umetnosti prijavlja le v en producentski sklop.
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne
pogoje:
6.1 Na področju glasbene umetnosti:
6.1.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju
2007–2009 v posameznih sklopih vključeval:
– najmanj 6 koncertnih ciklov, ali 6 festivalov z najmanj 30 enotami, ali 6 glasbeno
scenskih ter baletnih in folklornih produkcij,
– najmanj 3 mednarodne festivale, z najmanj 30 enotami,
– najmanj 6 mednarodnih turnej, z najmanj 30 koncerti ali predstavami,
– naročila najmanj 45 izvirnih slovenskih
glasbenih del ali koreografij,
– izdaje najmanj 1 revije z glasbenega ali
plesno-baletnega področja letno, v obsegu
najmanj 50 ap oziroma najmanj 6 številk
oziroma 3 dvojnih številk,
– izdaje najmanj 30 zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj 10 zgoščenk
letno),
– najmanj 50 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu
najmanj 250 strani.
6.1.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2010–2013
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih
2010–2013 zaprošajo za:
1. sofinanciranje najmanj 8 koncertnih
ciklov, ali 8 festivalov ali 8 glasbeno scenskih ter baletnih in folklornih produkcij (letno
najmanj 2 glasbena festivala ali 2 cikla (z

najmanj 5 enotami v posameznem sklopu),
ali 2 glasbeno scenski, baletni in folklorni
produkciji),
2. sofinanciranje najmanj 4 mednarodnih
festivalov (letno najmanj en mednarodni festival v obsegu najmanj desetih enot v posameznem sklopu),
3. sofinanciranje najmanj 8 mednarodnih
turnej, ki vključujejo najmanj 40 koncertov
ali predstav (letno najmanj 2 mednarodni
turneji, z najmanj 10 koncertov ali predstav
ali najmanj 2 mednarodni glasbeno scenski
ali baletni produkciji z najmanj 5 ponovitvami letno),
4. sofinanciranje naročil najmanj 60 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij
(letno najmanj 15 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij),
5. sofinanciranje izdaje najmanj 1 revije
z glasbenega in baletnega področja letno,
v obsegu najmanj 50 avtorskih pol in najmanj 6 številk oz 3 dvojne številke,
6. sofinanciranje izdaje najmanj 40 zgoščenk (DVD izdaj), v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj
10 zgoščenk letno),
7. sofinanciranje najmanj 60 notnih izdaj
v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani (najmanj
15 notnih izdaj letno),
8. ki izpolnjujejo posebne pogoje za
prijavo na področje glasbene umetnosti
in prijavljajo posamezne enote na drugih
programskih sklopih s področja glasbene
umetnosti,
9. ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega razpisa in prijavljajo
sklope ali enote tudi s področja glasbene
umetnosti.
6.1.3. Posebni pogoji, vezani na višino
zaprošenih sredstev:
– Najvišja zaprošena vsota za programski sklop koncertni cikli in festivali letno ne
sme presegati 82.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov.
– Najvišja zaprošena vsota za sklop
mednarodni festivali letno ne sme presegati 126.000 € in 50% vseh predvidenih
stroškov.
– Najvišja zaprošena vsota za programski sklop mednarodno sodelovanje letno ne
sme presegati 41.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov.
– Najvišja zaprošena vsota za programski sklop glasbeno založništvo letno ne sme
presegati 82.000 €, pri čemer zaprošena
sredstva za izdajo revije letno ne smejo
presegati 65.000 €, zaprošena vsota za
izdajo na nosilcu zvoka ne sme presegati
4.200 € in 70% vseh predvidenih stroškov;
zaprošena vsota za notno izdajo ne sme
presegati 8.400 € in 70% vseh predvidenih
stroškov.
– Najvišja zaprošena vsota za sofinanciranje sklopa naročil izvirnih glasbenih del
ali koreografij ne sme presegati 42.000 €
skupne vrednosti letno, zaprošena sredstva
za posamezno enoto pa ne smejo presegati višine, priporočene s tarifnikom, ki je del
razpisne dokumentacije.
– Najvišja zaprošena vsota za programski
sklop glasbeno scenske, folklorne in baletne
produkcije letno ne sme presegati 65.000 €
in 70% vseh predvidenih stroškov.
– Zaprošena višina za stroške dela na
letni ravni ne sme presegati 40.000 €.
– Zaprošena višina splošnih stroškov delovanja na letni ravni ne sme presegati 15%
vrednosti prijavljenih programskih stroškov.
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– Višina sredstev za pokrivanje stroškov dela in splošnih stroškov delovanja
bo določena glede na obseg in kvaliteto
programa.
– Najvišja zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne sme presegati 5.000 € na
letni ravni.
6.1.4. Posebni pogoji, vezani na izvedbo programa: vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora
biti najmanj enkrat javno predstavljeno ali
arhivirano v koledarskem letu, v katerem
prijavitelj zaproša za njegovo sofinanciranje
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo izvirno slovensko glasbeno
delo ali koreografija v koledarskem letu,
v katerem zaproša za njegovo sofinanciranje, najmanj enkrat javno predstavljeno
oziroma arhivirano).
6.2. Na področju intermedijske umetnosti:
6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja intermedijske
umetnosti tisti izvajalci, ki so v letih v l.
2007–2009 na področju intermedijske umetnosti izvedli najmanj:
– pet produkcij, pet postprodukcij in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja
na letni ravni;
– ali ki so na letni ravni izvedli vsaj 1
mednarodni festival intermedijske umetnosti
in vsaj tri produkcije, tri postprodukcije ter tri
enote mednarodnega sodelovanja (Obvezna priloga: izpolnjen ustrezen obrazec za
intermedijsko področje).
6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2010–2013
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na javnem razpisu s področja intermedijske umetnosti izvajalci, ki v obdobju
2010–2013:
– prijavljajo najmanj pet produkcij in pet
postprodukcij ter najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja letno;
– ali, ki prijavljajo vsaj en mednarodni
festival intermedijskih umetnosti letno in vsaj
tri produkcije in tri postprodukcije ter tri enote mednarodnega sodelovanja letno;
– ki zaprošajo za vsoto največ 15.000 €
na programsko enoto in 100.000 € na programski sklop;
– ter svojo vlogo v celoti (razen tiskanih
prilog in publikacij), poleg natisnjene originalne verzije, dostavijo tudi v digitalizirani
obliki na CD, DVD ali USB elektronskem
mediju;
– katerih zaprošena vsota splošnih stroškov ne presega 30% vrednosti prijavljenih
programskih stroškov, zaprošena vsota za
opremo pa ne presega 5.000,00 € na letni
ravni.
(Obvezna priloga: izpolnjen ustrezen
obrazci za intermedijsko področje)
6.3. Na področju likovne umetnosti
6.3.1. Posebni pogoji vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009:
Po obsegu izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu s področja likovne umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju
2007–2009 vključeval:
– organizacijo najmanj 8 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in
festivalskih programov v Sloveniji na letni
ravni;
– ali najmanj 5 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih

programov v Sloveniji in najmanj 3 enot
programskega sklopa Mednarodno sodelovanje na letni ravni.
(Obvezna priloga: izpolnjen seznam razstavnih projektov in medijskih odzivov v prijavnem obrazcu)
6.3.2. Posebni pogoji vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2010–2013
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem razpisu s področja likovne umetnosti izvajalci:
– ki zaprošajo za najmanj 8 in največ 12
enot sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji na letni ravni,
pri čemer najvišja zaprošena vsota ne sme
presegati 15.000 € na enoto, in 100.000 €
za celoten sklop na leto;
– ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj 6 in največ 8 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih
projektov v Sloveniji in najmanj 2 in največ
4 enot sklopa Mednarodno sodelovanje na
letni ravni: skupno pa najmanj 8 in največ
12 enot, pri čemer najvišja zaprošena vsota
za sklop mednarodno sodelovanje ne sme
presegati 18.000 € za enoto in 72.000 € za
celoten sklop na leto;
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji in za največ 50% celotne vrednosti
programskega sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih zaprošena vsota Splošnih stroškov delovanja ne presega 15.000 € na letni
ravni;
– katerih zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne presega 5.000 € na letni
ravni;
– ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugih področjih javnega razpisa in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja likovne
umetnosti.
6.4 Na področju uprizoritvene umetnosti:
– izvajalci, ki izpolnjujejo posebne pogoje
na področju uprizoritvene umetnosti, opredeljene v točki 6.4.,
– izvajalci, ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugih področjih javnega razpisa in
prijavljajo sklope ali enote tudi s področja
uprizoritvene umetnosti.
6.4.1 Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009:
6.4.1.1 Producent-1
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene
umetnosti v sklopu Producent-1 izvajalci,
katerih program je v obdobju 2007–2009
vključeval:
– najmanj 100 dogodkov v programskih
sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov
in platform, Mednarodno sodelovanje; od
tega najmanj 10 enot v sklopu Mednarodno
sodelovanje.
6.4.1.2 Producent-2
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene
umetnosti v sklopu Pruducent-2 izvajalci,
katerih program je v obdobju 2007–2009
vključeval:
– najmanj 60 dogodkov v programskih
sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov
in platform, Mednarodno sodelovanje; od
tega najmanj 6 enot v sklopu Mednarodno
sodelovanje.
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6.4.1.2 Producent-3
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene
umetnosti v sklopu Pruducent-3 izvajalci,
katerih program je v obdobju 2007–2009
vključeval:
– najmanj 30 dogodkov v programskih
sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov
in platform, Mednarodno sodelovanje.
6.4.2 Posebni pogoji, vezani na obseg
prijave za obdobje 2010–2013 in višino zaprošenih sredstev:
6.4.2.1 Producent-1
Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu
s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu
Producent-1 izvajalci, ki v celotnem obdobju
2010–2013 (4 leta):
– zaprošajo za sofinanciranje najmanj
12 enot sklopa Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji in najmanj 16 enot sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih zaprošena vsota za programske
materialne stroške ne presega 520.000 €;
– katerih zaprošena vsota za stroške
dela ne presega 160.000 €;
– katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 20% vrednosti
prijavljenih programskih stroškov;
– katerih zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne presega 40.000 € oziroma
60.000 €, če razpolaga s svojo dvorano;
ali
– ki v obdobju 2010–2013 zaprošajo za
sofinanciranje najmanj 4 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform
(najmanj 18 enot s področja uprizoritvene
umetnosti, od tega najmanj 9 tujih gostovanj), najmanj 6 enot sklopa Produkcija in
postprodukcija v Sloveniji in najmanj 16 enot
sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih zaprošena vsota za programske
materialne stroške ne presega 520.00 €;
– katerih zaprošena vsota za stroške
dela ne presega 160.000 €;
– katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 20% vrednosti
prijavljenih programskih stroškov;
– katerih zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne presega 40.000 € oziroma
60.000 €, če razpolaga s svojo dvorano.
6.4.2.2 Producent-2
Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu
s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu
Producent-2 izvajalci, ki v celotnem obdobju
2010–2013 (4 leta):
– zaprošajo za sofinanciranje najmanj
8 enot sklopa Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji in najmanj 10 enot sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih zaprošena vsota za programske
materialne stroške ne presega 340.000 €;
katerih zaprošena vsota za stroške dela ne
presega 80.000 €;
– katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 15% vrednosti
prijavljenih programskih stroškov;
– katerih zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne presega 30.000 € oziroma
45.000 €, če razpolaga s svojo dvorano;
ali
– ki v obdobju 2010–2013 zaprošajo za
sofinanciranje najmanj 4 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform
(najmanj 18 enot s področja uprizoritvene
umetnosti, od tega najmanj 9 tujih gostovanj), najmanj 4 enot sklopa Produkcija in
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postprodukcija v Sloveniji in najmanj 10 enot
sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih zaprošena vsota za programske
materialne stroške ne presega 340.000 €;
– katerih zaprošena vsota za stroške
dela ne presega 80.000 €;
– katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 15% vrednosti
prijavljenih programskih stroškov;
– katerih zaprošena vsota stroškov za
nakup opreme ne presega 30.000 € oziroma
45.000 €, če razpolaga s svojo dvorano.
6.4.2.3 Producent-3
Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu
s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu
Producent-3 izvajalci, ki v celotnem obdobju
2010–2013 (4 leta):
– zaprošajo za sofinanciranje najmanj
6 enot sklopa Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji in najmanj 3 enot sklopa Mednarodno sodelovanje;
– katerih celotna zaprošena vsota ne
presega 340.000 €.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje ministrica, za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača.
8. Razpisni kriteriji
8.1. Splošni razpisni kriteriji:

reference predlagatelja, stopnja prepoznavnosti, odmevnost v strokovni javnosti;

14+11

stopnja izvedljivosti programa:
– glede na obseg in vsebino programa finančno realno ovrednoteni in s prihodki uravnoteženi stroški;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

13

sodelovanje v programu Evropske kulturne prestolnice 2012 in/ali Svetovne prestolnice knjige 2010

2

8.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
8.2.1 Glasbena umetnost
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v izboru, pristopu in izvedbi programa, tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve programa; stopnja organizacijske in terminske razdelanosti programa;

15

izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti

10

aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev programa;

10

izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del (zagotavljanje
primerne dostopnosti),

6

zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo

6

stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev ter prvih projektov;

6

izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in
mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU)

6

predvidena dostopnost in doseg po načelu teritorialnosti (slovenski in mednarodni kulturni prostor);

6

program, ki mu ni moč pripisati komercialne naravnanosti;

5

1
Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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8.2.2 Intermedijska umetnost
Na področju intermedijske umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki
izkazujejo:
tehtnost vsebinske utemeljitve in zvrstveno izvirnost

20

profesionalnosti v izvedbi

10

prepoznavna prizorišča doma in v tujini

10

večje število postprodukcij

10

vključevanje prvih projektov

5

stopnjo sodelovanja z javnimi zavodi

5

mobilnost, sodelovanje z zunanjimi producenti na načelu reciprocitete

5

promocijo lastne dejavnosti, spodbujanje medijskih ocen in stikov z javnostmi

5

8.2.3 Likovna umetnost
8.2.3.1 Likovna umetnost: Organizacija
razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji
izkazovanje izvirnosti, kakovosti in tehtnosti vsebinske utemeljitve

15

izkazovanje sodobnih študijskih pristopov v organizaciji in promociji razstavnih projektov ter upoštevanje pluralizma
v sodobni likovni umetnosti

20

uveljavljenost lastnih ali najetih razstavnih prostorov

10

vključevanje najmlajše generacije s prvimi predstavitvami

10

načrtovanje posebnih popularizacijskih programov

5

zagotavljanje sodelovanja javnih zavodov in/ali neprofitnih organizacij

5

predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin

5

8.2.3.2 Likovna umetnost: Mednarodno
sodelovanje
izkazovanje izvirnosti, kakovosti in tehtnosti vsebinske utemeljitve

15

izkazovanje sodobnih študijskih pristopov v organizaciji in promociji razstavnih projektov ter upoštevanje pluralizma
v sodobni likovni umetnosti

20

uveljavljanje slovenske sodobne likovne umetnosti

10

uveljavljenost razstavnega prostora v tujini in/ali tujega organizatorja

10

vključevanje najmlajše generacije s prvimi predstavitvami

10

zagotavljanje sodelovanja javnih zavodov in/ali neprofitnih organizacij

5

8.2.4. Uprizoritvena umetnost
8.2.4.1. Producent-1 in Producent-2:
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v izboru, pristopu in izvedbi programa;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve programa; stopnja organizacijske in terminske razdelanosti programa;
aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev programa;
stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev;
se prijavljajo v koprodukciji (z javnimi zavodi, mednarodnimi koproducenti, drugimi)
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in
mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU)
predvidena dostopnost in doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno
občinstvo);
predvidena teritorialna razpršenost in realen plan postprodukcije;
program, ki mu ni moč pripisati komercialne naravnanosti;

15
8
10
3
5
10
6
8
5

8.2.4.2. Producent-3:
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v izboru, pristopu in izvedbi programa;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve programa; stopnja organizacijske in terminske razdelanosti programa;
program bistveno prispeva k raznolikosti slovenskega gledališkega izraza;
aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev programa;
stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev;
se prijavljajo v koprodukciji (z javnimi zavodi, mednarodnimi koproducenti, drugimi)
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in
mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU)
predvidena teritorialna razpršenost in realen plan postprodukcije;
program, ki mu ni moč pripisati komercialne naravnanosti;
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8.3. Kriteriji za določanje stroškov za nakup opreme:
– nujnost nakupa predlagane opreme za
izvajanje javnega kulturnega programa; do
50 točk,
– glede na obseg in finančno konstrukcijo uravnotežen predlog nakupa opreme;
do 40 točk,
– omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih
organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk.
8.4 Kriteriji za določanje stroškov dela
Kriterij za določitev stroškov dela posameznega izvajalca so glede na obseg in
finančno vrednost prijavljenega programa
realno ovrednoteni stroški dela.
Končna določitev stroškov dela je odvisna tudi od števila točk, ki jih prejme prijavitelj v obravnavi po razpisnih kriterijih.
Za področje uprizoritvene umetnosti se
stroški dela ločeno obračunajo v sklopih
Producent-1 in Producent-2. V sklopu Producent-3 so stroški dela vključeni v celotne
stroške programa.
8.5 Kriteriji za določanje splošnih stroškov delovanja
Kriteriji za določitev splošnih stroškov
delovanja posameznega izvajalca so glede
na obseg in finančno vrednost programa ter
razpoložljivo infrastrukturo realno ovrednoteni splošni stroški delovanja.
Končna določitev splošnih stroškov delovanja je odvisna tudi od števila točk, ki jih
prejme prijavitelj v obravnavi po razpisnih
kriterijih.
Za področje uprizoritvene umetnosti se
splošni stroški delovanja ločeno obračunajo v sklopih Producent-1 in Producent-2.
V sklopu Producent-3 so splošni stroški delovanja vključeni v celotne stroške programa.
9. Uporaba kriterijev
9. 1 Izbrani bodo tisti izvajalci, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk.
Najvišje možno število prejetih točk izvajalca
je 100 točk, financirani pa so lahko izvajalci,
ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine
prejetih točk (od 81 do 100 točk), obsega
in realne finančne zahtevnosti programa ter
okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.
V predlog za sofinanciranje stroškov nakupa opreme bodo posredovani tisti predlogi
nakupa opreme izbranih izvajalcev, ki bodo
dosegli najmanj 81. točk.
9.2 Uprizoritvena umetnost:
9.2.1 V sklopu Producent-1 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire
prejeli najmanj 90 točk, od tega najmanj 25
v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo
v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni
višje.
9.2.2 V sklopu Producent-2 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire
prejeli najmanj 81 točk, od tega najmanj 21
v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo
v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni
višje.
9.2.3 V sklopu Producent-3 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire
prejeli najmanj 81 točk, od tega najmanj 18
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v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo
v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni
višje.
9.2.4 Producent, ki se prijavi v sklop Producent-1, pa v postopku izbire ne prejme
najmanj 90 točk, prejme pa najmanj 81 točk,
se obravnava po pogojih in kriterijih za sklop
Producent-2. V primeru, da pri prehodu iz
sklopa Producent-1 v sklop Producent-2
presega pogoj najvišje zaprošene vsote posameznih zvrsti stroškov v sklopu Producent
2, se mu kot prijavljena vsota upošteva najvišja možna zaprošena vsota posamezne
zvrsti stroškov v sklopu Producent-2.
10. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet programskega razpisa JPR-PROG-2010-2013 znaša predvidoma: 2.800.000 € v letu 2010 ter
v letih 2011, 2012 in 2013. Okvirne razpisne
vrednosti po razpisnih področjih in dodatnih programih za približno število izbranih
programov oziroma predlagateljev so naslednje:
– glasbena umetnost: predvidoma letno
1.000.000 € za predvidoma 10 predlagateljev,
– intermedijska umetnost: predvidoma
letno 350.000 € za predvidoma 4 predlagatelje,
– likovna umetnost: predvidoma letno
650.000 € za predvidoma 7 predlagateljev,
– uprizoritvena umetnost: predvidoma
letno 800.000 € za predvidoma 8 predlagateljev.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010,
2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisni rok: razpis se prične 9. 10.
2009 in se zaključi 9. 11. 2009.
13. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge);
– prijavni obrazec 2 (izjave);
– prijavni obrazec 3 (zbirni obrazec za
obdobje 2010–2013);
– prijavni obrazci 4 (zbirni obrazci po
programskih sklopih);
– prijavni obrazci 5 (obrazci po programskih enotah);
– prijavni obrazec 6 (stroški dela, splošni
stroški delovanja in nakup opreme).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–6,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1,
– fotokopije vsaj petih referenčnih kritik,
povezanih z dejavnostjo predlagatelja v letih 2007–2009 in objavljene v nacionalnih
medijih.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
14. Oddaja in dostava predlogov
14.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 9. 11. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na programski razpis z oznako
JPR-PROG-2010-2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr.
Glasbena umetnost). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
14. 2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 11. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki niso popolne.
15. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran@gov.si
Glasbena
umetnost:
Biserka.Močnik@gov.si
Likovna umetnost: Judita.Krivec-Dragan@gov.si
Intermedijska umetnost: Matjaz.Šekoranja@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
za kulturo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih
inštrukcij, ki bodo 16. 10. 2009 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 13.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
16. 11. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge
za sofinanciranje izvajalcev kulturnih pro-
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gramov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
18. Razpisi
18.1. Izvajalci javnih kulturnih programov,
ki bodo izbrani na področjih razpisa JPRPROG-2010-2013, v obdobju 2010-2013
s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na javnih razpisih oziroma javnih pozivih, z izjemo ciljnih razpisov, če to izhaja
iz navedbe pogojev posameznega ciljnega
razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Št. 482/09
Ob-6691/09
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. 498/1 njiva v izmeri 3523 m2 in
parc. št. 500 pot v izmeri 1152 m2, obe vpisani pri vl. št. 10, k.o. Boreci, zemljišča se
po planu nahajajo v poselitvenem območju,
izklicna cena zemljišč znaša 56.100,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Parc.
št. 498/1 in parc. št. 500, obe k.o. Boreci sta
obremenjeni s služnostno pravico dostopa
za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda P 152 v korist imetnika pravice Geoplin Plinovodi d.o.o. oziroma v korist
vsakokratnega lastnika plinovoda. Zemljišči
se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 501, njiva, v izmeri 4539 m2 in
parc. št. 502, njiva, v izmeri 665 m2, obe
vpisani pri vl. št. 369, k.o. Boreci, zemljišča
se po planu nahajajo v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišč znaša 62.448,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišči se prodajata v kompletu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 23. 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.
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«.
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 27. 10. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-6718/09
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja 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, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 93/05), Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št.
61/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009
ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu in
finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2008 in 2009, iz postavk
za leto 2009, in Rebalansa poslovnega in
finančnega načrta potrjenega s strani Nadzornega sveta z dne 23. in 24. 9. 2009 (v
nadaljevanju: Sklad) objavlja
drugi javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne
in regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Št.

79 / 9. 10. 2009 /

Stran

2541

2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
1.885.248,00 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Upravičenci, prijavitelji in nosilci projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo na podlagi sklepa
o odobritvi sredstev s posamezno občino
sklenil pogodbo za izbrani projekt.
2. Nameni na katere se projekti lahko
nanašajo:
– Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja: novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest, javnih
poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi
in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja
z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva: izgradnja in rekonstrukcija ter opremljanje šol in vrtcev ter
drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za
objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije: povečanje
učinkovitosti rabe končne energije, t.j. rabe
energije v industriji, storitvenem in javnem
sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne pro
izvodnje energije iz obnovljivih virov energije
(v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov sopro
izvodnje (kogeneracije) toplote in električne
energije.
3. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo
po 1. 1. 2009 so:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od
10 let),
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij le v primeru, ko
so sestavni del investicije.
4. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji:
1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni
pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem
mora zasledovati vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
– izgradnje regionalne javne infrastrukture,
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– boljša kvaliteta bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne
infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanjo takoj po izvedbi projekta, za kar je
potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Sklada vrste Cs2.
Obrazcu morajo biti predložene obvezne
priloge in dokazila, ki jih Sklad zahteva od
upravičenca in so navedene v točki V. tega
razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06). Vsa dokazila se morajo glasiti na
investitorja in prijavljeno investicijo.
5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
6. Za prijavo mora upravičenec predložiti
projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 25.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj
5.000,00 EUR oziroma največ 900.000,00
EUR (brez DDV). Višina odobrenih sredstev
ne more presegati 900.000,00 EUR, prav
tako ne sme skupna višina zadolženosti do
Sklada posameznega upravičenca presegati 10% vrednosti namenskega premoženja
Sklada.
7. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je do 31. 12. 2011. Upravičenec je
skladu dolžan poročati o projektu ob zaključku črpanja ter zaključku investicije o učinkih
in poteku investicije ter v roku 1 meseca po
roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije. Rok za
zaključek investicije in o načinu poročanja
se opredeli v sklepu in pogodbi.
8. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
9. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
10. Upravičeni stroški lahko nastajajo po
1. 1. 2009.
11. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je
mogoče opraviti v tranšah.
12. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal posojilno pogodbo.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1,00% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 glede na Uredbo
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Ur. l. RS, št. 61/09; v nadaljevanju: UMZDRO) višji od 1,09,
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in
vključno 1,09 glede na UMZDRO;
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c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2009 manjši od 0,90
glede na UMZDRO;
– skupna doba vračila posojila do 15 let
(z vključenim moratorijem), ki se jo na željo
upravičenca pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne
more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– znotraj skupne dobe vračanja, ki je
sestavljena iz moratorija na odplačevanje
glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec
lahko pridobi oziroma koristi največ do 36
mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroške sklepanja pogodbe prevzame
Sklad. Upravičenci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo z Banko
Koper d.d.
4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila (z
vključenim moratorijem) praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo
proračuna lokalne skupnosti ali z drugim,
temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo vlagatelj posreduje
Banki Koper d.d:
– sklep o izbiri izvajalca,
– sklenjena pogodba z izvajalcem del
s pripadajočim predračunom oziroma popisom del,
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem. Upravičenec mora skleniti pogodbo, pridobiti soglasje za zadolževanje
občine in črpati sredstva v istem letu.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v določenem roku
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Če se prejemnik v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove,
se na podlagi 4. točke 42. člena Splošnih
pogojev upošteva, da umaknil vlogo.
11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Možno je tudi
fazno črpanje sredstev.
– Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:

– poročila o izvršenih delih,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
– specifikacije vseh stroškov,
– originalnih računov, pogodb oziroma
situacij izvajalcev ali kopij računov, pogodb
oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani
občine in pooblaščene banke izstavljenih
po 1. 1. 2009. V primeru refundacije že plačanih računov, je potrebno priložiti potrdila
o plačilih računov, pogodb oziroma situacij.
– V primeru nakazil sredstev na račun
občine za še ne plačane račune, situacije
in pogodbe, mora občina Skladu oziroma
banki v roku 10 dni po plačilu posameznega
računa, situacije ali pogodbe poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini odobrenega
posojila.
Kolikor občina ne bo v roku predložila
ustreznega dokazila, se bo smatralo, da so
sredstva porabljena nenamensko in je to
razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo
Sklada za vračilo sredstev.
– V primeru, da bo po opravljenem izboru izvajalcev oziroma iz sklenjene pogodbe
z izvajalcem ugotovljena nižja vrednost projekta oziroma bodo v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani neto stroški, ki
so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem višina
sofinanciranja ne presega razpisnih določil.
V. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija za prijavo:
– originalni obrazec za prijavo z izjavo
Cs2 (izpolnjen, potrjen in žigosan),
– kratek opis investicije v obsegu do ene
A4 strani,
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program oziroma ustrezna
investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma področnimi
metodologijami, in sicer najmanj dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Projekti morajo v skladu s 4. točko 34. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje
novih delovnih mest ali izboljšanje stanja
okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– pridobljeno veljavno gradbeno oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,
– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine.
Neobvezna dokumentacija:
– kopija soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, kolikor
občina ima soglasje (obvezna priloga pred
podpisom pogodbe),
– kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu,
– mnenje s strani Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo za
velike projekte (zaprošeno posojilo nad
500.000 EUR). Priloga služi, kot pomoč pri
odobravanju velikih projektov, ki jih odobra-
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va uprava in k odločitvi poda soglasje tudi
Nadzorni svet,
– v primeru že izvedenega javnega naročila, poročilo o izvršenih delih za investicijske projekte, sklep o izboru izvajalca
in sklenjeno pogodbo z izvajalcem ter pripadajočim predračunom oziroma popisom
del (obvezna priloga v postopku podpisa
pogodbe).
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, ki lahko na podlagi
strokovne ocene komisije pridobi največ 30
točk, in sicer:

1.1 Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06))

do 10 točk

1.2 Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09))

do 20 točk

2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
2.1 Izkazana ekonomska upravičenost*
projekta s pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta
na osnovi investicijskega programa do 15
točk;

2.1.1 doprinos za njegove obstoječe in/ali bodoče uporabnike (opisno)

do 5 točk

2.1.2 vpliv na gospodarski razvoj oziroma/ali se predvideva odprtje novih delovnih mest po izvedbi investicije

do 5 točk

2.1.3 rezultati ekonomskega ovrednotenja projekta (ERR)**

do 5 točk

2.2 Obseg in kakovost infrastrukturnih
storitev oziroma del do 25 točk;

2.2.1 obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike in pričakovana vplivnost projekta
oziroma naložbe

do 15 točk

2.2.2 vpliv projekta na prometno in komunalno urejenost območja

do 5 točk

2.2.3 pristop do varstva okolja

do 5 točk

3. Regionalni vpliv in izvedljivost projekta
do 30 točk:

3.1 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja v letu 2009

do 5 točk

3.2 sofinanciranje projekta s strani občin

do 5 točk

3.3 stopnja oziroma faza izvajanja investicijskega projekta

do 10 točk

3.4 financiranje projekta (lastna udeležba občin pri projektih)

do 10 točk

* Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša
ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov
in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto Vir: Uradni list RS, št. 60/2006, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
** Ekonomska stopnja donosnosti ali Economic rate of return, Vir: Priročnik za izdelavo analiz stroškov in koristi investicijskih projektov
(2004)
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Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk
do porabe razpisanih sredstev. V primeru
odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na
zbrano število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. izvedljivost projekta.
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 na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno
v vložišče Sklada).
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja 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.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.
rdf-sklad.si ali http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Rok za oddajo prijav je 9. 11. 2009,
velja poštni žig priporočene pošiljke.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenega
roka. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranja ni javno in bo potekalo do porabe
sredstev. Takoj, ko bodo sredstva izčrpana,
bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
5. Prijavitelji vložijo vloge na naslov Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura – Cs2«.
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).
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VIII. Obravnava vlog:
1. 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 Sklada uporabi tudi
zunanje strokovne ocenjevalce. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje
komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog, na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev
sredstev.
Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev
(primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR,
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000
EUR, zato dodelitev v višini 25.000 EUR).
Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom praviloma v roku do
30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje
Nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 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,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov:
sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prejemnik sredstev
se 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 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-6679/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–
UPB, ZLS-UPB2), Statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1), Odloka
o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 61/09), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB,
ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E),
Občina Puconci objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za oskrbo s
toplotno energijo v Občini Puconci
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
tel. 02/545-91-00, telefaks 02/545-91-01,
matična številka: 5883237, ID za DDV:
SI70902020.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o oskrbi s toplotno energijo v Občini
Puconci (Uradni list RS, št. 61/09).
3. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za oskrbo s toplotno energijo
v Občini Puconci.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno pravico opravljanja gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo na
območjih Občine Puconci, podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz
razlogov določenih z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje gospodarske javne službe prijavo enega
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno
odločbo izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in spremembe).
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Puconci,
vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na spletnih straneh Občine Puconci,
www.puconci.si.
6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06;
in 16/08) in z Odlokom o oskrbi s toplotno
energijo v Občini Puconci (Uradni list RS,
št. 61/09). Pogoji so natančno navedeni
v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora
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prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo
biti pripravljene v skladu z določili razpisne
dokumentacije.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova
zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne
prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisanih gospodarskih javnih
služb izbral enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. ponudbena cena in
2. druge ugodnosti.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000
EUR.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig
razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna, lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po
telefaksu ali po pošti.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
zahtevajo do vključno 30. 10. 2009 do 12.
ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 12.
uro, osebno na naslovu: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci pri Olgi Karba
oziroma po elektronski pošti na naslovu
olga.karba@puconci.si.
Razpisna dokumentacija bo poslana izključno v elektronski obliki.
11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na
obrazcih prejete razpisne dokumentacije,
v zaprtih ovojnicah, na naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno na naslovu koncedenta, najpozneje
do 2. 11. 2009 do 10. ure.
12. Naslov, prostor, datum in uro javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
2. 11. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Puconci.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki do vključno pet dni pred potekom roka
za oddajo prijave. Za dajanje informacij je
pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba
Olga Karba.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na naslov: olga.karba@puconci.si z oznako
»Občina Puconci – koncesija – oskrba s toplotno energijo«.
Občina Puconci
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela
lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev na
podeželju in Ekopraznika v Ljubljani
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in nekmetov povezanih v lokalna
strokovna društva in društva, ki delujejo na
področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in
– izvedbe Jesenske tržnice na Barju.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega
društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega
pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti
društva, pomembno za razvoj podeželja
(zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične
dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter
manjše društvene prireditve, ki niso predmet
druge točke javnega razpisa.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj,
je namenjena širši javnosti in se izvaja na
območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL, lahko kandidira le z eno prireditvijo.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržni-
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co v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši
javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem
načinu življenja ter trajnostnem življenjskem
slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.4. Izvedba Jesenske tržnice na Barju
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve na območju MOL,
v sklopu katere se predstavljajo lokalni prebivalci podeželja in kmetijski pridelovalci.
Prireditev je namenjena seznanjanju prebivalstva s pomenom lokalno pridelane hrane in kmetovanjem na Ljubljanskem barju,
s kulturno in naravno dediščino tega območja, s posebnim poudarkom na etnoloških
posebnostih in kulinariki.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvajanje programa dela lokalnega društva
in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah
po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane
in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se
ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj
50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov,
ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem
na območju MOL in ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in
predelave).
3. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Jesenske tržnice na Barju po tem
razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, delujejo na lokalnem območju in imajo
sedež v MOL – lokalna strokovna društva,
ki izvajajo aktivnosti na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine, ozaveščanja
prebivalstva in mladine o kulturnih in naravnih vrednotah ter izvajajo promocijske in informacijske dejavnosti na območju Barja.
Vlagatelji pod točko 1 in 3 morajo za
pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za
vsak namen. Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ter prilogo: fotokopijo zapi-
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snika občnega zbora, s programom dela
društva za leto 2010. Iz zapisnika občnega
zbora mora biti razviden opis programov, ki
se bodo izvajali v letu 2010 ter terminski in
finančni načrt programa.
Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljub
ljani vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih
obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na
prireditvah, izvedbo Ekopraznika v Ljubljani
in izvedbo Jesenske tržnice na Barju v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela lokalnega društva:
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo
strokovnih vsebin prireditve, Ekopraznika
v Ljubljani in Jesenske tržnice na Barju:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi
na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za
posamezni namen so merila vsebinskega
ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 35.600 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih
društev v višini 12.000 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju 13.600 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani
v višini 7.000 EUR,
– sofinanciranje Jesenske tržnice na
Barju v višini 3.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti
predloženega programa strokovnega dela
lokalnih društev in prireditev. Skupna višina
vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme
presegati 50% celotne vrednosti. MOL si
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. oktobra 2010.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je do 12. 3. 2010
(datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001
Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej
za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani
ovojnice:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – program dela društva«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – prireditev«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Jesenska tržnica na barju«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
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– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci
MOL – vloga,
– priložena fotokopija zapisnika občnega
zbora s programom dela za leto 2010,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
za sofinanciranje programa dela lokalnega
društva v letu 2010 in vlog za sofinanciranje
strokovnega dela prireditev na podeželju
v letu 2010, bo opravila strokovna komisija
17. 3. 2010. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan
MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ je vlagateljem, od
dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL, ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro, v Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, e-pošta:
maruska.markovcic@ljubljana.si), Teodori
Makoter (tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljan.si).
Mestna občina Ljubljana
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 – ZIPRS0809, 114/07 in 61/08), in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) obja-

vlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2010 in/ali za
leta od 2010 do 2012: Socialno varstvo
in varovanje zdravja – Ljubljana –
Zdravo mesto
I. Predmet razpisa
Pomembno: programe in/ali projekte (v
nadaljevanju: program/-e) je mogoče prijaviti le na področja, katerih številka razpisanega področja je označena odebeljeno (npr.:
1.1.2., 1.2.3., 1.3.2., 1.8., 2.5.).
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
1.1. Socialnovarstveni programi za ljudi,
ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi
za brezdomce in brezdomke:
1.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce (zavetišče, celovita nastanitvena
podpora),
1.1.2. Drugi socialnovarstveni programi
za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za
brezdomce in brezdomke;
1.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
1.2.1. Socialnovarstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za samostojnejše in
kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem
okolju,
1.2.2. Dnevni centri za starejše na območju Četrtnih skupnosti Vič, Trnovo in Rožnik;
1.3. Socialnovarstveni programi za ljudi
s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali
nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja
oziroma s težavami zaradi različnih oblik
zasvojenosti:
1.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja,
1.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z alkoholom,
1.3.3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce
in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče;
1.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo
podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost;
1.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in
omogočajo njihovo aktivno vključevanje
v skupnost;
1.6. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo
možnost varne namestitve: varna hiša;
1.7. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk
in težav ter krepijo njihovo socialno vključenost;
1.8. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Romkinjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost;
1.9. Drugi socialnovarstveni programi
(zaupni telefoni, programi za istospolno
usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja
idr.).
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja
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2.1. Programi, namenjeni ohranjanju in
promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov;
2.2. Programi, namenjeni osveščanju
o odgovornem spolnem vedenju in o spolno
prenosnih okužbah;
2.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje);
2.4. Programi, namenjeni osveščanju in
vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka,
alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe;
2.5. Programi, namenjeni preprečevanju
in zmanjševanju poškodb v prometu;
2.6. Programi, namenjeni izboljšanju
kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive
skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.).
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji/ce (v nadaljevanju: vlagatelji), ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
1.) so pravne osebe s statusom društva,
ustanove ali zavoda,, s šifro dejavnosti po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki ustreza področju zdravstva in socialnega varstva
oziroma imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju.
Vlagatelji s statusom javnega zavoda
lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja:
– sklop A: programi s področja socialnega varstva: 1.2.2.;
– sklop B: programi s področja varovanja
zdravja: od 2.1. do 2.6.;
2.) izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo
na območju MOL;
3.) vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa;
4.) vlagatelji, ki so v letih 2007 do 2009
že bili pogodbene stranke MOL, morajo
imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do
MOL;
5.) vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do
2012;
6.) vlagatelji niso upravičeni kandidirati
na javnem razpisu s programi, za katere
sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL
v letu 2010 še teče.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji, ki kandidirajo na področju št. 1.6.
tega javnega razpisa je:
– program omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in je uporabnicam na
voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu.
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji, ki kandidirajo na področji št. 1.1.1.
in 1.3.3. tega javnega razpisa je:
– program omogoča namestitev oziroma
bivanje in je uporabnikom/-cam na voljo vse
dni v tednu.
III. Merila za izbor programov: merila
vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih
področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisano po-

dročje, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena
realizaciji programov za področje »socialno
varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana –
zdravo mesto« za leto 2010 znaša:
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 970.000 €, in sicer:
1.1.: 255.000 €,
1.2.: 171.000 €,
1.3.: 100.000 €,
1.4.: 145.000 €,
1.5.: 9.000 €,
1.6.: 180.000 €,
1.7.: 40.000 €,
1.8.: 30.000 €,
1.9.: 40.000 €.
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 169.000 €, in sicer:
2.1.: 20.000 €,
2.2.: 37.000 €,
2.3.: 22.000 €,
2.4.: 30.000 €,
2.5.: 20.000 €,
2.6.: 40.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 9. 11. 2009 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja, in sicer:
– Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: socialno varstvo«,
– Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: varovanje zdravja«.
V primeru, da vlagatelj kandidira z več
programi, mora biti vsaka vloga poslana
v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno
popolna:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa (izjema sta točki 12. in 13. prijavnega obrazca, ki lahko zaradi vsebine programa ostaneta neizpolnjeni),
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu (točke VIII/2 do VIII/5), ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v sredo, 11. 11. 2009.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, v roku treh dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
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Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana
s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi
zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge oziroma programi:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak
delovni dan, od ponedeljka do četrtka od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure,
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si,
– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno
v času uradnih ur in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure in
– petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-25
Ob-6715/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega oziroma
strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za potrebe
MOL za leto 2010
I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju
kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog
in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
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del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Znanstveni in strokovni posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma
predstavljajo pomemben prispevek k njeni
promociji in izboljšanju kakovosti življenja
v mestu.
II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:
Vlagatelji so lahko za:
– znanstveni in strokovni tisk: založbe,
javni zavodi, nepridobitne organizacije,
– znanstveni in strokovni posveti: javni
zavodi, nepridobitne organizacije.
III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih
subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T-3: merila za ocenjevanje vlog-tisk).
III. a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog -posveti).
IV. Okvirna višina sredstev
Tisk in posveti: 23.570 EUR
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
V. Roki porabe dodeljenih sredstev: javni
razpis za izbor izvajalca projekta izdajanje
kulturnega štirinajstdnevnika (SPK 2010).
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu MOL za leto 2010 in
veljavnimi zakonskimi predpisi.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 9. 11.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga, vključno s predpisanim številom izvodov, mora biti poslana
v zaprti ovojnici z obvezno oznako »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne
odpiraj – vloga: znanstveni posvet«.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 11.
2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
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v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili,
kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo
prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Služba za razvojne projekte in investicije,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, II. nadstropje,
Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 306-46-54
(Smilja Repič Burger), faks 306-46-90, oziroma po elektronski pošti smilja.repic@ljubljana.si, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-25
Ob-6716/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 – ZIPRS0809, 114/07 in 61/08), in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2010 s področja
varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij
v letu 2010, ki aktivno delujejo na področju
varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti,
ki se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana, in sicer:
Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst v Mestni občini Ljubljana;
Sklop B: Okoljski ozaveščevalni projekti
za otroke in mladino s področja blaženja in

prilagajanja na podnebne spremembe v Mestni občini Ljubljana.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še
ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 12. novembra 2010, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije,
ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni
zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije).
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene
in ne bodo obravnavane.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev razpisa za oba sklopa je 25.000,00
EUR z DDV, za vsak sklop 12.500,00 EUR
z DDV. MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo
v postopku sprejemanja proračuna MOL za
leto 2010.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 9. 11.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako
na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih
NVO in neprofitnih organizacij v letu 2010
– sklop A« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih
NVO in neprofitnih organizacij v letu 2010
– sklop B«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer
ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval.
Vloga mora vsebovati vse dokumente,
skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in
vrednoteni v evrih.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 11.
2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan,
se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na
podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih
sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini
največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 6.250,00 EUR.
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sti;

Merila:
Sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivno-

– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti;
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst (2006/7/8);
– Učinkovitost izvedenega projekta/aktivnosti;
– Vpliv projekta/aktivnosti na druge okoljske prvine (vode, zrak …).
Sklop B:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti;
– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti;
– Vpliv projekta/aktivnosti na spremembo obstoječih na(raz)vad;
– Izvirnost projekta/aktivnosti;
– Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost otrok in mladine o blaženju in
prilagajanju na podnebne spremembe v Mestni občini Ljubljana.
Merila so podrobneje specificirana in
s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
7. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu za
leto 2010 in veljavnimi zakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v letu 2010.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan Mestne
občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa najkasneje
v osmih dneh od sprejema proračuna MOL
za leto 2010.
9. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne
bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci
z navodili, merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, vsak delovni dan med 9.

in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljub
ljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan
pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39 med
8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu
zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-25
Ob-6717/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za programe razvoja
podeželja na območju MOL za naslednje
vrste pomoči in namene:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov;
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namene izpolnjevanja standarda
nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5.
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica
sadja, sušilnica za lan, itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij;
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave
in poljščin (integrirana in eko pridelava);
1.3.4. Razvoj podjetniških idej na podeželju;
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1.3.5. Dvig kakovosti življenja na podeželju Ljubljanskega barja;
1.3.6. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1.a) Predelava primarnih kmetijskih
in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave,
žit, mleka, mesa, lesa, itd.;
2.1.1.b) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev.
2.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in
tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se
uporabljajo ne glede na to ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.
1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št.
1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št.
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in
v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana.
Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe
po pravilu de minimis, vložijo vloge za več
namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro
izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev

Stran

2550 /

Št.

79 / 9. 10. 2009

ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Mestne občine Ljub
ljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi
možnostmi. Višina pomoči znaša do 50%
upravičenih naložb (stroškov) na območjih
z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih
pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo
pričeti z investicijo pred prejemom sklepa
o dodelitvi pomoči.
Pomoč se lahko odobri v višini do 60%,
na območjih z omejenimi možnostmi do
75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri
naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.3. Upravičenci do tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev
tehnične podpore v kmetijskem sektorju so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli
do 100% stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne
smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremukoli mikropodjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov, oziro-
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ma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih (mikropodjetjih) le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in
montaže ter opreme:stroški nakupa novega
rastlinjaka s pripadajočo opremo in stroški
montaže.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči:
stroški nakupa nove mreže in ostalih elementov v skladu z izvedbenim načrtom,
stroški postavitve, stroški priprave izvedbenega načrta za postavitev mreže s stroški
svetovanja in nadzora.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže
proti toči v sadovnjakih, s popisom del in
materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški
priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo posega v prostor v skladu z veljavno zakonodajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje
štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov
mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja;
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev
ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja.
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev:
stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem

konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov:stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve
izpustov;
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški
nakupa opreme za odstranjevanje gnoja,
napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne
opreme ipd.;
1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
nitratne direktive: stroški nakupa materiala
za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter10 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki za krave dojilje;
– imeti 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 (v nadaljevanju:GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in
točke 1.1.2 c) ali izjavo, da ustrezno dovoljenje ni potrebno.
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo
in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne
površine 3 ha, s popisom del, opreme in
opisom tehnologije paše.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5.
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za
sadje, sušilnica za lan itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije: stroški priprave dokumentacije
za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali
obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški
nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti
vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno
za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
zgodovinsko izpričana dokumentacija in ob-
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stoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško
knjižni izpisek, katastrski načrt).
Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah
za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV
upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih
predpisov.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev,
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih, itd.
Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij,
– uvajanje alternativnih kmetijskih poljščin za pridelavo krme v spremenjenih klimatskih pogojih (vpliv kmlimatskih sprememb na kmetijsko proizvodnjo, postavitev
in ovrednotenje poskusa, seznanitev pridelovalcev z rezultati);
– predstavitev in praktični prikaz spletnih strani, ki nudijo možnost vpogleda in
uporabe podatkov na kmetijskih gospodarstvih s področja aktualne kmetijske politike,
veljavnih predpisov, navodil, strokovne literature, itd.;
– promocija rdečega mesa sonaravno
rejenih živali (animianje rejcev za pravilno
zorenje rdečega mesa in promocija različnih
načinov prodaje);
– možnost izkoriščanja paše na različne
načine in pravilna obremenitev travne ruše
(gospodarjenje na pašniku, prepoznavanje
strupenih rastlin in znakov zastrupitve pri
konjih, zatiranje parazitov v sonaravni reji
drobnice).
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja,
– spodbujanje obnove in naprave novih
sadovnjakov;
– ciljno izobraževanje pridelovalcev za
doseganje višjih standardov tehnologije in
pridelavo višjih, rednih in kakovostnejših
pridelkov;
– razvijanje novih produktov na podeželju na podlagi starih sort hrušk (dišečka).
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (integrirana in ekološka pridelava)
– pridelava zelenjave in poljščin višje
kvalitete (kontrolirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ekonomika pridelave,
prodaja na domu, embalaža, promocija);
– oblikovanje in izobraževanje skupin pridelovalcev buč, špargljev, siljenega radiča;
– svetovanje pri tehnologiji pridelave zelenjave v rastlinjakih, ogled dobrih praks,
izmenjava izkušenj v pridelavi.
1.3.4. Razvoj podjetniških idej na podeželju
– izvedba treh začetnih motivacijskih delavnic s področja oblikovanja poslanstva,
vrednot, ciljev, vizije in konkurenčnega marketinga kmetijskega gospodarstva.
1.3.5. Dvig kakovosti življenja na podeželju Ljubljanskega barja
– izvedba motivacijskih, animacijskih in
izobraževalnih predavanj ter delavnic za
ženske na podeželju Ljubljanskega barja.
1.3.6. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih
– izobraževanje kmetov o varnem delu
z motorno žago – dvodnevni tečaj.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)

2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa…
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme
za prodajo kmetijskih proizvodov
2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo
ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih
proizvodov.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006
2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.2.1.a) nakup nove ali rabljene opreme
za opravljanje dejavnosti, razen drobnega
inventarja;
2.2.1.b) nakup materiala za izgradnjo ali
obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije.
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.3.1.a) stroške tečaja in stroške pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za predelavo mleka, mesa, sadja,
peko kruha, potic in testenin na tradicionalni
način, čebelarstva itd.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 1. 4.
2009 do 31. 3. 2010.
IV. Merila za izbor programov
A) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so:
– prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2005,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto meri-
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la standard kmetijske pridelave in izobrazba
upravičenca upoštevata naslednji merili:
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi de minimis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2005,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži gospodarstvo,
– status dejavnosti.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe
(skupinske izjeme in de minimis) se pri ocenjevanju upošteva število točk dodeljeno pri
ocenjevanju prve vloge.
Za dodelitev državnih pomoči za tehnično podporo po pravilu de minimis se upošteva naslednje merilo:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.
C) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije,
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem,
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov podeželja je 157.000,00 EUR. MOL si
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
Okvirna višina sredstev po posameznih
namenih:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb 80.000,00 EUR;
1.2. zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju 37.000,00 EUR:
– izboljšanje znanja kmetov na področju
tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti,
– za potrebe kmetij 8.000, 00 EUR,
– povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
8.000,00 EUR,
– spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (integrirana in ekološka pridelava),
14.000,00 EUR,
– razvoj podjetniških idej na podeželju,
2.000,00 EUR,
– dvig kakovosti življenja na podeželju
Ljubljanskega barja, 2.000,00 EUR,
– organizacija in tehnike varnega dela na
kmetijskih gospodarstvih, 3.000,00 EUR.
2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetij-
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skih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov 40.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno
vrsto pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči,
se sredstva prerazporedijo na drugo vrsto
pomoči.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2010
morajo biti porabljena najkasneje do 16. novembra 2010.
VII. Roka za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana in sicer za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 9. novembra 2009 (datum žiga pošte).
Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih vključno do 2. aprila 2010 (datum
žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih se pripravi na
obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijskem sektorju na obrazcu
Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične podpore
za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu Vloga 3.
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
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dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj podeželja«.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog
za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov v MOL v letu
2010 s področja dodelitev državnih pomoči
za programe razvoja podeželja v MOL se
bo pričelo dne 11. novembra 2009 za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju, 6. aprila 2010 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
in naložbe v predelavo in trženje primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti
in tehnične podpore za predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Odpiranje
vlog ne bo javno. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
istega dne, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija, na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa za namen zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15.
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
najkasneje v 8 dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2010, za ostale namene pa
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali
pa jo v teh rokih zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan in sicer med 9. in 12. uro,
v Odseku za razvoj podeželja in upravne
zadeve, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e-pošti, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, pri Maruški Markovčič
(tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si) in ali Teodori Makoter
(tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 7113-0014/2006
Ob-6680/09
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.
do 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 24. 9. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Boštanj
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:
Parc.
št.
256/1
256/3

Vrsta
rabe
travnik
travnik

Površina m2

ZKVL

725
975

1008
1008

Navedeni parceli kot nezazidano stavbno zemljišče ležita v območju obrtne cone
Dolenji Boštanj. Parc. št. 256/1 je po namenski rabi opredeljena v območju obrti,
parc. št. 256/3 pa v območju proizvodnih
in servisnih dejavnosti. Del slednje parcele
leži v varovalnem pasu plinovoda. Na obeh
parcelah je možna gradnja stanovanjskih in
poslovnih objektov.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo
pripravi Občina Sevnica.
4. Izklicna cena: izklicna cena za parcelo
št. 256/1 je 13.050,00 EUR, za parcelo št.
256/3 pa 17.550,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje zakonsko določenega davka na
dodano vrednost (20%).
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 kupljene nepremičnine.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 28. 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. Boštanj«.
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.);
– 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
potrebno poslati po pošti do vključno 27. 10.
2009 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
pisarna št 215, najkasneje do dne 28. 10.
2009 do 11. ure.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnini pod točko 2 se prodajata
posamično 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 dodano vrednost, 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, 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 sede-

žu Občine Sevnica vsak delovni dan med
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel.
07/81-61-269.
Občina Sevnica
Št. 478-42/2009-1508
Ob-6697/09
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07,
55/09) ter občinskega Programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja za leto
2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v
njeni lasti
1. Predmet prodaje:
A – Stanovanja
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1 – Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E) na
naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje
se nahaja v dveh etažah – nadstropju in
mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št.
1896/14 k.o. Kočevje.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 108.976,00 EUR.
B – Stavbna zemljišča
1 – parcela št. 541/3 (117 m2) in 541/4
(494 m2), k.o. Koblarji.
Izklicna cena: 14.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – parcela št. 4438/1 (1031 m2), k.o.
Novi Lazi.
Izklicna cena: 9.600,0 EUR z vključenim
20% DDV.
3 – parcela št. 4437 (1039 m2), k.o. Novi
Lazi.
Izklicna cena: 10.320,0 EUR z vključenim 20% DDV.
4 – parcela št. 60/1 (2482 m2), k.o. Rajndol.
Izklicna cena: 13.920,0 EUR z vključenim 20% DDV.
5 – parcela št. 123/1 (5392 m2), *9
(115 m2), k.o. Koče.
Izklicna cena: 58.800,0 EUR z vključenim 20% DDV.
6 – parcela št. 18/4 (1014 m2), k.o. Kočevska Reka.
Izklicna cena: 15.000,0 EUR z vključenim 20% DDV.
7 – parcela št. 18/5 (1114 m2), k.o. Kočevska Reka.
Izklicna cena: 16.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
8 – parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. Kočevska Reka.
Izklicna cena: 15.600,0 EUR z vključenim 20% DDV.
9 – parcela št. 160/1 (1934 m2), k.o.
Onek.
Izklicna cena: 17.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
10 – parcela št. *15 (1079 m2), k.o. Novi
Lazi.
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Izklicna cena: 10.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
11 – parcela št. 696/51 (1174 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 15.600,0 EUR z vključenim 20% DDV.
12 – parcela št. 795/4 (103 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 4.440,0 EUR z vključenim
20% DDV.
13 – parcela št. 487/1 (1130 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 15.000,0 EUR z vključenim 20% DDV.
C – Ustanovitev stavbne pravice
Predmet javne dražbe je ustanovitev
stavbne pravice na spodaj navedeni parceli, ki v naravi predstavlja gozdarsko kočo
s pripadajočim dvoriščem.
Stavbna pravica obsega celotno parcelo.
Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna
pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju
povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene
posamezne nepremičnine (gozdarske koče
s pripadajočim zemljiščem).
Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek
na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene
na javni dražbi).
a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,00 EUR.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek
20. oktobra 2009 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do ponedeljka 19. oktobra 2009 do
13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno
po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)«
(vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu s 40.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi
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javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca
ali osebe, ki vodi javno dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke oziroma potrdila je potrebno
predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do ponedeljka
19. oktobra 2009 do 13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za:
– stanovanja 500,00 EUR,
– stavbna zemljišča 300,00 EUR,
– stavbno pravico 300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248–0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7. Drugo
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na
Občini Kočevje pri Damirju Marinču, tel.
01/89-38-245 ali direktorju občinske uprave
Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM
041/406-183, v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Ob-6749/09
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, 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), 94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in
123/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2009 objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Dravograd
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 02/87-23-552, faks 02/87-23-574,
email: obcina@dravograd.si.
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2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
A) parc. št. 51/2 – travnik v izmeri 648 m2,
vpisana pri vl. št. 605, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 19.142,00 EUR in
B) parc. št. 44/3 – travnik v izmeri 601 m2,
vpisana pri vl. št. 850, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 15.215,00 EUR,
C) zemljišče parc. št. 150/2 – travnik
v izmeri 345 m2 in parc. št. 153/0 – travnik
v izmeri 1065 m2, obe vpisani pri vl. št. 181,
k.o. Libeliška gora – zemljišči se prodajata
kot celota. Izklicna cena znaša 22.423,00
EUR ter
D) parc. št. 150/3 – pašnik v izmeri
290 m2 in travnik v izmeri 749 m2 in parc. št.
150/4 – travnik v izmeri 339 m2, obe vpisani
pri vl. št. 181, k.o. Libeliška gora – zemljišči
se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša
21.020,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lahko za nepremičnine pod A, B, C in D dvigajo ceno za večkratnik zneska oziroma za
znesek 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP
Radlje ob Dravi) v osmih dneh od sklenitve
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, 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 28. 10.
2009 v sejni sobi Občine Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer s pričetkom ob 12. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, posredovati prijavo za udeležbo
na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti
v vložišče Občine Dravograd, najkasneje do
27. 10. 2009 do 15. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 27. 10. 2009, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Dravograd, št.: 01225-0100009832,
sklic:
– pod a) 00 – 1 – 1,
– pod b) 00 – 1 – 2,
– pod c) 00 – 1 – 3,
– pod d) 00 – 1 – 4.

Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator dražbe obdrži varščino.
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, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd na tel. 02/87-23-554 ali na e-naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem županje Občine Dravograd ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo tako, da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev (90
dni) – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe,
– predložijo dokazilo sodišča, da pravna
oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih pred datumom javne dražbe niso
imeli blokiranega TRR – velja za pravne
osebe in s.p. (velja za pravne osebe in s.p.
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR),
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– overjeno pooblastilo (pri upravni enoti
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine.
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Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 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.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti zahtevanih dokazil iz te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županji,
– draži lahko tisti, ki se je do vključno dne
27. 10. 2009 do 15. ure, pravočasno 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 izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih,
– plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
12. Ogled nepremičnin: po predhodnem
dogovoru, mogoč je posamičen ali skupinski ogled.
DDV oziroma davek na promet nepremičnin, druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. 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 Dravograd
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Razpisi delovnih mest
Št. 9-79/2009
Ob-6676/09
Na podlagi tretjega odstavka 30. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 65/08) Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
objavlja javni razpis za:
– eno delovno mesto pomočnika direktorja (pomočnik direktorja, ki vodi
Center za konservatorstvo – direktor
Centra za konservatorstvo),
– eno delovno mesto pomočnika direktorja (pomočnik direktorja, ki vodi
Službo za kulturno dediščino – generalni konservator).
Na posamezno razpisano delovno mesto
bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok s področja delovanja zavoda;
– strokovni naziv s področja zavodske
dejavnosti;
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju
strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge
sorodne dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
strokovnega dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika
se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali
končala vsaj slovensko štiriletno srednjo
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da slovenski jezik aktivno obvlada, kdor je uspešno
opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej
ustrezno štiriletno šolo.
Za aktivno znanje svetovnega jezika se
šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali
dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja,
priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– izjavo o pridobitvi strokovnega naziva;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge
fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca
opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da aktivno obvlada slovenščino;
– dokazilo o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Generalni direktor bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za pomočnika direktorja za določen čas, za čas trajanja mandata
generalnega direktorja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po sprejemu sklepa
o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – pomočnik
direktorja« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4,
1000 Ljubljana.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Maja
Horvat (tel. 01/400-79-28).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Št. 58/2009
Ob-6677/09
Svet zavoda Osnovna šola Otočec,
Šolska cesta 20, 8222 Otočec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na seji
dne 28. 9. 2009, razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja- ZOFI (Ur. l. RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Predviden začetke dela je 17. 1. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevnih pogojev (potrdila o izobrazbi,
dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, program vodenja zavoda, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljete
v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda OŠ Otočec, Šolska cesta 20, 8222
Otočec, s pripisom Za razpis ravnatelja/ice – Ne odpiraj.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Otočec

Št. 26/2009
Ob-6678/09
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Notranjski regijski park (Ur. l. RS, št.
75/02) in 11., 12., in 13. člena Statuta javnega zavoda Notranjski regijski park, Javni
zavod Notranjski regijski park, Tabor 42 iz
Cerknice, razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda,
ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja
in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod, odgovarja za zakonitost dela ter
vodi strokovno delo zavoda.
Kandidat mora za imenovanje izpolnjevati splošne zakonske pogoje. Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o njegovem delu in zaposlitvah,
– dobro pozna območje Notranjskega
regijskega parka,
– ima državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in kratkim programom
dela in razvoju zavoda, prosimo pošljite v 10
dneh po objavi razpisa na naslov: Notranjski
regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, s pripisom »Prijava na razpis direktorja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 15 dneh po imenovanju kandidata in po
predhodni potrditvi kandidata na seji Občinskega sveta Občine Cerknica.
Notranjski regijski park
Št. 110-81/2009
Ob-6692/09
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 Krškem.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
Št. 110-29/2009-1
Ob-6698/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08
– ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, javni natečaj za položaj
direktorja Urada RS za intelektualno
lastnino v Ministrstvu za gospodarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem in izobrazba pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, naravoslovne ali družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »Zaupno«,
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu

z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS,št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jeziki
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuj jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »ZAUPNO«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni
imel statusa uradnika, se sklene pogodba
o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo
opravljal v nazivu Sekretar v prostorih Ministrstva za gospodarstvo – Uradu RS za
intelektualno lastnikova, Kotnikova 6, Ljub
ljana, oziroma v drugih prostorih, kjer urad
opravlja svoje delo. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Informacije
o delovnem področju in o organu ter o kraju
opravljanja dela pa daje Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 435/09
Ob-6699/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
– odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 – odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št.
1-2/04, 62/08 in 75/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Nova Gorica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih;
– poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča;
– strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem
prostoru;
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– aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na
višji ravni in znanje najmanj enega tujega
jezika na nižji ravni.
Za visokošolsko izobrazbo druge stopnje
ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi
ustreza tej izobrazbi se šteje, če je oseba
pridobila II. bolonjsko stopnjo izobrazbe oziroma, če je po prejšnjih študijskih programih
pridobila univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat
pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Pogoj nižja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih let;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih,
2. poznavanje umetniške in poslovne
problematike gledališča,
3. strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem
prostoru

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na nižji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali tudi sposobnost vodenja
investicij.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s predsednikom sveta javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Nova
Gorica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – SNG Nova Gorica« v 15 dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6712/09
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 – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08) ter sklepa 1. seje Sveta zavoda OŠ
dr. Mihajla Rostoharja Krško, Svet zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta
4. julija 33, 8270 Krško, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 11. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost).
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ dr. Mihajla
Rostoharja Krško, Cesta 4. Julija 33, 8270
Krško, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško
Št. 03/2009
Ob-6759/09
Svet Izobraževalno razvojnega zavoda
Univerzum Minerva na podlagi 18., 23. in
25. člena Statuta Izobraževalno razvojnega
zavoda Univerzum Minerva – UMi z dne
30. septembra 2005 izdaja 2. oktobra 2009
razpis za imenovanje
direktorja Izobraževalno razvojnega
zavoda Univerzum Minerva.
1. Izdajatelj razpisa: Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva, Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor.
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Izobraževalno razvojnega zavoda
Univerzum Minerva za mandatno dobo štirih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidati morajo imeti dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe in imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, matična številka, davčna številka,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, drugi podatki) in
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga
zahtevana dokazila v skladu z razpisnim
obrazcem; pisna kandidatura se izpolni na
za to predpisanem obrazcu. Nepopolne
vloge bo Svet zavoda zavrgel in jih vrnil
pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: prijavo je potrebno
vložiti v 8 dneh od objave.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Izobraževalno razvojni zavod
Univerzum Minerva, Gosposvetska cesta
84, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj –
razpis za direktorja«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih v tajništvu Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva (med 10.
in 12. uro) na Gosposvetski cesti 84, 2000
Maribor.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dneh po zaključku razpisa.
Univerzum Minerva
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Druge objave
Št. 466-41/2004-40
Ob-6693/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 6. 1. 2009 ter dopolnitve posamičnega
programa z dne 21. 9. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
s parc. št. 461, neplodno v izmeri 192 m²,
462, njiva v izmeri 216 m²,
in 463, neplodno v izmeri 176 m2,
vsa k.o. Tezno, po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnine parc. št.
461, neplodno v izmeri 192 m2, 462, njiva
v izmeri 216 m2, vpisanih v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl. št. 79,
in 463, neplodno v izmeri 176 m2, vsa k.o.
Tezno, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 461, 462 in 463, vsa k.o.
Tezno.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnin parc. št. 461, 462 in 463, vsa
k.o. Tezno, je 70.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
70.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnine so v potrdilih o namenski
rabi zemljišča Mestne občine Maribor z dne
10. 10. 2008 in 26. 5. 2009 opredeljene kot
stavbna zemljišča,
– nepremičnine ležijo v območju predkupne pravice Mestne občine Maribor, zato bo
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujeno v odkup Mestni
občini Maribor. Če Mestna občina Maribor
na predmetnih nepremičninah ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za
sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval
z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu RS do izteka roka za oddajo ponudb,
in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu za
promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem
dogovoru. Kontaktna oseba je Eva Suhadolc,
tel. 01/306-81-91. Ogled nepremičnin, ki so
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10.
do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne
delajo, in sicer na lokaciji nepremičnine, po
predhodnem dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 26. 10.
2009 do 12. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,

najkasneje do 26. 10. 2009 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 466-41/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 10. 2009, ob
12.15, na naslovu: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija, zanjo
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-41/2004-40
Ob-6694/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 21. 9. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
parc. št. 81/2, dvorišče v izmeri 1056 m2
in stanovanjska stavba v izmeri 135 m2,
81/4, travnik v izmeri 328 m2, in 81/16,
stanovanjska stavba v izmeri 18 m2
in dvorišče v izmeri 202 m2, vse k.o.
Pesniški dvor, po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republi-
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ka Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnine parc. št.
81/2, dvorišče v izmeri 1056 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 135 m2, vpisana v vl.
št. 39 zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Mariboru, ter 81/4, travnik v izmeri 328 m2,
in 81/16, stanovanjska stavba v izmeri 18 m2
in dvorišče v izmeri 202 m2, vpisanih v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Mariboru
pri vl. št. 73, vse k.o. Pesniški dvor, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 81/2, 81/4 in 81/16 vse k.o.
Pesniški dvor.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnin parc. št. 81/2, 81/4 in 81/16,
vse k.o. Pesniški dvor, je 19.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
19.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnine so v potrdilu o namenski
rabi zemljišča Občine Pesnica z dne 9. 7.
2009 opredeljene kot delno kmetijska in delno stavbna zemljišča,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
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– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnin vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po
predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je
Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
26. 10. 2009 do 12. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 26. 10. 2009 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47805-61/2008 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 10. 2009, ob
12.30, na naslovu: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine

v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija, zanjo
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-6757/09
Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na razpis v okviru komunitarnega
programa Varnejši internet
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks
01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet. Evropska komisija v skladu s Sklepom
Evropskega parlamenta in Sveta št. 1351
z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi
večletnega programa Skupnosti za zaščito
otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet)
vabi k oddaji ukrepov, ki bodo financirani
v tem programu. Program varnejši internet
2009-2013 obravnava štiri področja, in sicer:
– zagotavljanje osveščanja javnosti,
– boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu,
– spodbujanje varnejšega spletnega
okolja,
– vzpostavitev baze znanja.
Program je naslednik programa Varnejši
internet plus (2005-2008).
Evropska unija namenja sredstva za zagotavljanje osveščanja in boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu
skozi prvi in drugi ukrep. Program spodbuja ustanovitev centrov za varnejši internet
po vsej Evropi, ki naj bi koordinirali dejavnosti, povezovali številne akterje, ter tako
zagotovili izvajanje ukrepov in poenostavili prenos znanja. Razpisna dokumentacija
programa se nahaja na spletni strani programa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_
en.htm#open_calls.
Vsi centri za varnejši internet bodo v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji na evropski, regionalni in lokalni ravni
izvajali dejavnosti za osveščanje staršev,
mentorjev, učiteljev in otrok. Poleg tega naj
bi centri za varnejši internet imeli tudi a)
spletno prijavno točko, kamor lahko širša
javnost prijavi nezakonito vsebino in b) telefonsko številko za klic v stiski, kjer se lahko staršem in otrokom svetuje, kaj storiti
v primeru škodljivega stika (zapeljevanja
otrok), škodljivega dejanja (ustrahovanja),
škodljive vsebine in neprijetnih ali strašljivih
izkušenj zaradi uporabe spletnih tehnologij. Naloge centrov za varnejši internet so
natančno določene v delovnem programu:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2009/wp_final%20.pdf.
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Evropska unija sofinancira projekte v višini 50% upravičenih stroškov. Kot je pojasnjeno na 10. strani razpisne dokumentacije
omogoča Evropska unija sofinanciranje do
75% upravičenih stroškov v primeru, da so
prijavitelji javne institucije, majhna in srednja
podjetja ali neprofitne organizacije.
Z namenom večjega črpanja sredstev,
ki so na voljo skozi komunitarne programe
EU, ter zagotovitve delovanja centrov za
varnejši internet, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim
pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU
razpis za ustanovitev in delovanje centra
za varnejši internet.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem
oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis
v okviru komunitarnega programa Varnejši
internet izdalo pismo o nameri, ki je eden od
pogojev za popolno prijavo na razpis, objavljen na http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/index_en.htm.
Do koriščenja sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo
upravičen samo tisti posamezni prijavitelj
oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran
in najbolje ocenjen s strani Evropske komisije.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da
bo predložil osnutek programa in planiranih
aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za
pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo na razpis EU.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
bodo na voljo na proračunski postavki 6771
(Mednarodno sodelovanje) Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo glede
na razpoložljiva sredstva proračuna za leto
2010, 2011 in 2012.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava
zaprosila
a) Rok za predložitev zaprosila:
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ali
na elektronski poštni naslov radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do 29. 10. 2009, do
12. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Sestava zaprosila:
V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je
prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr.
prostori, oprema) vložki v projekt. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis
v okviru programa Varnejši internet v letu
2009 skladno z razpisno dokumentacijo, ki
je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm.
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri: konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za pismo o nameri
skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 3 delovnih dni od
preteka roka za predložitev zaprosila.

Št.

Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo
obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 161107-09-0616
Ob-6770/09
Na podlagi Pogodbe o pristopu k Evropski uniji, ki jo je Republika Slovenija podpisala 16. aprila 2003 v Atenah (objavljena
v UL L 236 in UL C 227 E, 23. 9. 2003) in
ratificirala 28. januarja 2004 (objava v Ur.
l. RS, št. 12/04) ter obvestila Generalnega
sekretariata Sveta EU o poteku mandata
slovenskemu članu Evropskega računskega sodišča s 6. majem 2010, Ministrstvo za
finance objavlja
poziv
za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člana Evropskega
računskega sodišča
Objavi se poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča.
Kandidat za člana Evropskega računskega sodišča mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da je bil zaposlen ali je zaposlen v zunanjem revizijskem organu ali, da je usposobljen za opravljanje funkcije člana Evropskega računskega sodišča,
– da je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča,
– da obvlada vsaj en delovni jezik EU
(angleški, francoski, nemški) ter
– da je nedvomno neodvisen, kot določa
247. člen Pogodbe o Evropski skupnosti.
Usposobljenost za opravljene funkcije
člana Evropskega računskega sodišča ter
strokovnost na področju, ki je pomembno
za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča, se izkaže s pisnimi priporočili, potrdili o izobraževanju za področje
revidiranja, dokazili o delovnih izkušnjah na
področju revidiranja ali podobnim.
Znanje delovnega jezika EU kandidat izkaže tako, da oceni svoje znanje v splošni
samoocenjevalni lestvici in priloži dokazila.
Kandidat svojo nedvomno neodvisnost
potrdi s pisno izjavo, ki jo priloži prijavi.
Kandidat priloži prijavi poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjih odstavkov
tudi:
– življenjepis in
– pisno izjavo, da je pripravljen sprejeti
kandidaturo.
Predloge za možnega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča je treba poslati v 21 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana.
V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 352-965/2009/6

Ob-6701/09

Poziv
za nakup stanovanj
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (za na-
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ročnike: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo
za notranje zadeve in Stanovanjska komisija
Vlade RS), 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), vabi
zainteresirane ponudnike, fizične in pravne
osebe, k oddaji ponudb za nakup stanovanj
na območju mesta Ljubljana.
1. Predmet zbiranja ponudb: predmet
zbiranja ponudb je nakup 25 stanovanj
na območju mesta Ljubljane, ki jih bodo
v letu 2009 za uresničevanje nalog na stanovanjskem področju kupili Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve
in Stanovanjska komisija Vlade RS (v nadaljevanju – upravljavci). Predmet nakupa
so stanovanja v večstanovanjskih objektih
v velikosti od 25 do 65 m2. Zaželena je čim
večja koncentracija stanovanj na posamezni
lokaciji.
2. Kriteriji za izbor najboljše ponudbe: pri
odločitvah o nakupu stanovanj bo ključnega
pomena ponujena cena v EUR/m2 neto uporabne površine stanovanja, v katero mora
biti vključena cena enega garažnega mesta.
Stanovanja morajo biti nova, bremen prosta
ter vseljiva do konca leta 2009. Kot primerne bodo upravljavci šteli zlasti tiste lokacije,
ki omogočajo primerno gostoto in humano
izrabo zemljišč in so dostopne z javnim/potniškim prometom ter z bližnjo komunalno,
prometno in družbeno infrastrukturo ter
oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost lege stavbnega zemljišča, infrastrukturna opremljenost
ter kakovost okolice in eventualen negativen
vpliv dejavnikov, ki lahko kratkoročno ali dolgoročno poslabšujejo kakovost bivanja.
3. Karakteristike stanovanj, stanovanjskih stavb in okolice, ki jo pričakujejo upravljavci:
A. Primerna zasnova stanovanjske soseske:
1. sodobna nezgoščena stanovanjska
pozidava,
2. dinamične večstanovanjske stavbe,
z najmanj osmimi stanovanjskimi enotami,
3. ustrezna ureditev neposredne okolice
večstanovanjskih stavb.
B. Primerna struktura stanovanj:
1. 5 garsonjer (cca 25–30 m2 uporabne
površine),
2. 10 enosobnih stanovanj (cca 25–40 m2
uporabne površine),
3. 7 dvosobnih stanovanj (cca 40–65 m2
uporabne površine),
4. 3 dvoinpolsobna stanovanja (cca
55–65 m2 uporabne površine).
C. Lokacija stanovanj v večstanovanjski
hiši ne sme biti v pritličju ali v zadnjem nadstropju večstanovanjskega objekta.
D. Primerne gradbene lastnosti objektov,
inovativna, sodobna racionalna zasnova instalacij, ki omogoča varčno rabo energije,
ustrezne stanovanjske pritikline in skupne
prostore, zagotovljena možnost parkiranja
enega osebnega vozila na stanovanjsko
enoto.
E. Zunanja ureditev zagotavlja varno in
prijetno bivalno okolje (zelene površine, gostota pozidave, vpliv dejavnikov, ki poslabšujejo kakovost bivanja).
4. Cena in plačilni pogoji: prednost bodo
imele ponudbe tistih subjektov, ki bodo ob
upoštevanju zahtev, navedenih v točki 3
zagotavljale cenovno čim ugodnejši nakup
stanovanj.
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Rok plačila je 30 dni od prevzema stanovanja.
5. Primernost ponudbe: primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane pisno, ki opisujejo zgoraj navedene pogoje
in zagotavljajo prevzem stanovanj do konca leta 2009. Stanovanja morajo imeti vso
dokumentacijo, ki jo zahteva Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih
stavb.
6. Sklenitev pogodbe
Pogodbo o nakupu bo z izbranim ponudnikom sklenil vsak upravljavec posebej.
Upravljavci si pridržujejo pravico, da med
ponudniki ne izberejo nobenega ponudnika in da ne sklenejo pogodbe za nakup
stanovanj. V takem primeru ponudnikom
upravljavci ne priznavajo nobenih stroškov.
Upravljavci si v okviru tega javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in
finančnim načrtom, pridržujejo pravico do
proste izbire ponudnika.
7. Obravnava ponudb: prejete ponudbe
bo obravnavala skupna komisija vseh treh
upravljavcev. Ponudbe bodo obravnavane
sproti po vrstnem redu dospelosti. Ponudniki
bodo po zaključku obravnave ponudb v roku
30 dni pisno obveščeni o izbiri upravljavcev ter o nadaljnjih postopkih za sklenitev
prodajne pogodbe oziroma, eventualnih dodatnih pogajanjih oziroma o ne-sprejemu
ponudbe.
8. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo vsebovati:
1. predstavitev ponudnika (naziv in naslov ponudnika, telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek pooblaščene
osebe za podajanje dodatnih pojasnil k ponudbi, predstavitev referenčnih večstanovanjskih objektov itd.),
2. podatke o velikosti, legi in razporeditvi
prostorov ponujenih stanovanj,
3. podatke in opis lokacij (gostota zidave
in izraba zemljišč, skupno število stanovanj,
dostop z javnim potniškim prometom, bližina komunalne, prometne in družbene infrastrukture ter oskrbnih dejavnosti),
4. datum, do katerega velja cena ponudbe (najmanj 90 dni),
5. datum vseljivosti stanovanj,
6. ponudbeno ceno in plačilne pogoje,
7. dokazilo o neobremenjenosti ponujenih stanovanj s stvarnimi pravicami,
8. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred
prevzemom izbran upravnik,
9. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred
prevzemom pridobljeno uporabno dovoljenje,
10. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred
prevzemom izdelan ustrezen načrt za vpis
etažne lastnine v zemljiški knjigi,
11. kopijo splošnih prodajnih pogojev ponudnika.
Ponudbe pošljite na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije
in nepremičnine, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana. Ponudbe morajo biti oddane v ovojnici
z oznako: »Nakup stanovanj«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Ponudbe
pričakujemo najkasneje do vključno 2. 11.
2009.
Ponudnike posebej opozarjamo, da zbiranje ponudb in nakup stanovanj poteka na
osnovi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in ne v skladu z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06).
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Vsa vprašanja ponudnikov v zvezi z oddajo ponudb postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov alenka.kozuh@gov.si.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6696/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jure Šega, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje (zaposlen pri odvetnici Mateji Končan
Verstovšek).
Dunja Krajnc, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Mlinska 28, 2000 Maribor (zaposlena pri odvetniku Nikolaju Grgureviču).
Mateja Fridl, z dnem 9. 9. 2009.
Pisarna: Razlagova 11, 2000 Maribor
(zaposlena pri odvetniku Dušanu Mohorku).
Alenka Majerič, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Pristaniška 43 a, 6000 Koper
(zaposlena v Odvetniški pisarni Matoz o.p.,
d.o.o.).
Anica Črešnik, z dnem 21. 9. 2009.
Pisarna: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Jerneja Rošer, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Gubčeva 1, 2380 Slovenj Gradec (zaposlena pri odvetniku Miranu Ocepku).
Dr. Marko Bošnjak, z dnem 17. 9. 2009.
Pisarna: Taborska 13, 1290 Grosuplje
(zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin o.p.,
d.o.o.).
Lina Fratnik, z dnem 30. 9. 2009.
Pisarna: Tržaška cesta 216 a, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški družbi Jernejčič – Krapenc, o.p., d.n.o.).
Andrej Carotta, z dnem 1. 10. 2009.
Pisarna: Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana.
Eva Kukovec, z dnem 1. 10. 2009.
Pisarna: Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku Mirjanu Kuhlju).
Mag. Tatjana Gregorc, z dnem 1. 10.
2009.
Pisarna: Ljubljanska cesta 19, 4260
Bled.
Simon Brence, z dnem 6. 10. 2009.
Pisarna: Partizanska cesta 13A, 2000
Maribor.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Marjan Petrič, z dnem 30. 9. 2009.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Stojan Zorn, odvetnik iz Nove Gorice,
Tolminskih puntarjev 4.
Mag. Anja Strojin Štampar, z dnem 3. 7.
2009.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Aljoša Štampar Strojin iz Odvetniške družbe
Štampar Strojin in partner, o.p. – d.n.o., odvetnik iz Ljubljane, Dunajska cesta 56.
Andrej Stanovnik, z dnem 30. 9. 2009.
Prevzemnik njegove pisarne je Aleš Maček iz Odvetniške družbe Maček & Maček
d.n.o. o.p., Celje, Prešernova ulica 27.

III. Preselitve
Franci Šošterič, odvetnik iz Maribora, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica Heroja Šlandra
17, 2000 Maribor, tel. 02/250-23-62, faks
02/250-23-72.
Anica Hiti, odvetnica iz Sežane, z dnem
3. 9. 2009 preseli sedež pisarne na novi
naslov: Partizanska cesta 63, 6210 Sežana,
tel. 05/731-18-60, faks 05/731-18-61.
Aleš Kovač, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na novi
naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel.
01/434-12-30, faks 01/434-12-79.
Mirko Modic, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na
novi naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana,
tel. 01/434-12-34, faks 01/434-12-79.
Ivan Merčnik, odvetnik iz Murske Sobote, z dnem 1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na novi naslov: Ulica Arhitekta Novaka
9, 9000 Murska Sobota, tel. 02/531-16-78,
faks 02/530-06-79.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 14. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Mitje Severja iz Radovljice, Gorenjska cesta
1, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Sever
d.o.o., Gorenjska cesta 1, Radovljica.
Odvetnika Mitjo Severja od 15. 9. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Sever d.o.o., Gorenjska
cesta 1, Radovljica.
Obveščamo vas, da z dnem 4. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Vladimirja Bilića iz Ljubljane, Slovenska cesta 54, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana.
Odvetnika Vladimirja Bilića od 5. 9. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Gorazda Gabriča iz Sežane, Partizanska
cesta 66, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66,
6210 Sežana.
Odvetnika Gorazda Gabriča od 1. 10.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Gabrič, o.p., d.o.o.,
Partizanska cesta 66, 6210 Sežana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Blaž Strojan,
o.p. d.o.o., Dunajska cesta 41, 1000 Ljub
ljana spremenjena, in sicer se spremenjena
firma glasi: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska
cesta 56, 1000 Ljubljana (tel. 59-22-3000,
faks 59-22-3001).
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Hočevar-Mokorel Odvetniška družba, o.p., Nazorjeva ulica 1, Kranj spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi:
Odvetniška družba Hočevar-Mokorel o.p. –
d.o.o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Toš, d.o.o., Beethovnova 12 spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Toš
o.p., d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 12.
V. Sprememba statusa
Obveščamo vas, da je odvetnici Špelci
Sever Mlinarič, roj. 14. 2. 1980 v Kranju, vpisani v imenik odvetnikov Odvetniške zborni-
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ce Slovenije 8. 7. 2009, 10. 9. 2009 preneha
delovno razmerje pri odvetniku Mitji Severju
v Radovljici.
Odvetnica Špelca Sever Mlinarič je
z dnem 11. 9. 2009 zaposlena v Odvetniški pisarni Sever d.o.o., Gorenjska cesta
1, 4240 Radovljica, tel. 04/531-24-22, faks
04/530-16-50.
Obveščamo vas, da odvetnica Anica Posega Čeč, roj. 10. 6. 1970 v Postojni z dnem
31. 8. 2009 preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Gorazdu Gabriču in se z dnem 1. 9. 2009 zaposli
v Odvetniški družbi Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana.
Obveščamo vas, da odvetnik David Miran Kenda iz Ljubljane z dnem 30. 9. 2009
izstopi iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana, Nazorjeva 2 in ga bomo s tem dnem prenehali
voditi kot odvetnika – družbenika.
Odvetnik David Miran Kenda z dnem
1. 10. 2009 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Gosposvetska cesta 5,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 7. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnicam Mateji Galič, Petri Plevnik in Meliti
Trop in jih od 1. 8. 2009 dalje vodimo kot
odvetnice družbenice Odvetniške pisarne
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska
cesta 3, Ljubljana, zaposlene v tej odvetniški družbi.
Obveščamo vas, da je odvetnik Andrej
Kavčič, Barjanska cesta 3, Ljubljana, rojen
2. 8. 1977 v Ljubljani, z dnem 1. 8. 2009
zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica
in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, 1000
Ljubljana in ga s tem dnem vodimo kot odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi.
Obveščamo vas, da odvetnik mag. Bogomir Horvat iz Kopra z dnem 15. 9. 2009
preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški družbi Matoz, o.p., d.o.o., Koper,
Pristaniška ulica 43A.
Odvetnik mag. Bogomir Horvat z dnem
16. 9. 2009 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Prešernov trg 3A, 6000 Koper, tel. 05/916-24-00, GSM: 051/642-235.
VI. Drugo
Odvetnik Andrej Pipuš iz Maribora, Ulica
talcev 15, znova opravlja odvetniški poklic
na naslovu: Ulica talcev 15, 2000 Maribor,
tel./faks 02/251-11-20.
VII. Sprememba priimka
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka:
211-1651/2009-8 (1313110) z dne 24. 8.
2009 spremeni priimek odvetnice Mojce
Pogačar Štrubelj iz Ljubljane, Kotnikova 5,
v: Pogačar.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 19/2009
Ob-6707/09
Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov
Gerjevičev 48, Dobova na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/08) in Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Brežice za leto
2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, Dobova

8257, tel. 07/496-70-14, faks 07/496-74-58,
e-naslov: ksdobova@amis.net.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v
nadaljevanju pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja:
2.1 stanovanje, številka dela stavbe 6E.,
v izmeri 74,86 m2 (v tretji gradbeni fazi) v III.
etaži (mansardi) - poslovno stanovanjske
stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjevičev 57,
parc. št. 1097/1, po izklicni ceni 32.975,02
EUR in en parkirni prostor vpisan pri vložni
št. 1314 k.o. Veliki Obrež, katerega izklicna
cena je 1.350,00 EUR.
Stanovanje in parkirni prostor se prodajajo skupaj po izklicni ceni 34.325,00 EUR.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje
plača strošek cenitve, davek na promet nepremičnin, notarska overitev podpisa. Vpis
v zemljiško knjigo in morebitne ostale stroške plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno – kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% ponujene
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo, ponujeno kupnino.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
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– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS
Dobova, Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova
8257 do 19. 10. 2009 do 12. ure, s pripisom
na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin – 6E, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
mora bit označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala
višino ponujene kupnine.
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Dobova pravico
zadržati vplačano varščino. V zvezi s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača
stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in notarsko overitev podpisa. Vpis v zemljiško knjigo in eventualne ostale stroške,
ki bi nastali v zvezi s prenosom lastništva,
nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za predmete prodaje pod
točko 2.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
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tel. 07/496-70-14 (Branko Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova
Ob-6711/09
Na podlagi 124. in 125. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov, Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih
informacijah in naložbenih priporočilih in
Sklepa o informacijah o pomembnih deležih družba Jadran trgovsko podjetje d.d.,
Sežana objavlja, da so na podlagi pripojitve
družbe Topro, finančna in poslovna družba,
d.o.o. kot prevzete družbe k družbi Jadran
trgovsko podjetje d.d., Sežana kot prevzemni družbi (v nadaljevanju tega obvestila
»Pripojitev«) spodaj navedeni delničarji
pridobili delnice družbe Jadran d.d. Sežana v zameno za njihove poslovne deleže
v družbi Topro, finančna in poslovna družba, d.o.o., kot je to speficicirano navedeno
v tem obvestilu:
1. Delničarka Tatjana Prešeren je na podlagi Pripojitve pridobila 16.530 delnic Jadran
d.d. Sežana z oznako JASR, kar predstavlja
10,00% delež vseh izdanih delnic družbe
Jadran d.d. Sežana, pred tem pa ni bila
imetnica delnic Jadran d.d. Sežana.
2. Delničar Adriaplan d.o.o je na podlagi Pripojitve pridobil 24.795 delnic Jadran
d.d. Sežana z oznako JASR, kar predstavlja
15,00% delež vseh izdanih delnic družbe
Jadran d.d. Sežana, pred tem pa ni bil imetnik delnic Jadran d.d. Sežana.
3. Član upravnega odbora Anton Zobec
je na podlagi Pripojitve pridobil 72.734 delnic Jadran d.d. Sežana z oznako JASR, kar
predstavlja 44,00% delež vseh izdanih delnic družbe Jadran d.d. Sežana, pred tem pa
ni bil imetnik delnic Jadran d.d. Sežana.
4. Članica upravnega odbora Mirjam Mesar je na podlagi Pripojitve pridobila 16.530
delnic Jadran d.d. Sežana z oznako JASR,
kar predstavlja 10,00% delež vseh izdanih
delnic družbe Jadran d.d. Sežana, pred tem
pa ni bila imetnica delnic Jadran d.d. Sežana.
Upoštevajoč dejstvo, da je družba Adriaplan d.o.o. odvisna družba družbe Jadran
d.d. Sežana, se 24.795 delnic družbe Jadran d.d. Sežana, ki predstavljajo 15,00%
delež vseh izdanih delnic družbe Jadran
d.d. Sežana in jih je družba Adriaplan d.o.o.
pridobila na podlagi Pripojitve, šteje za lastne delnice družbe Jadran d.d. Sežana, iz
katerih družba Adriaplan d.o.o. nima glasovalnih pravic.
Jadran trgovsko podjetje d.d.,
Sežana
Ob-6755/09
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena
ZASP je Svet zavoda na svoji 10. seji dne
2. 9. 2009 sprejel naslednjo začasno tarifo:
'Nadomestilo za javno priobčitev fonogramov v storitvah mobilne telefonije znaša
15% od neto vrednosti storitve, ki jo ponudnik za vsako posamezno priobčitev zaračuna končnemu uporabniku storitve, vendar
ne manj kot 0,22 EUR za vsako posamezno
priobčitev.
Primeri, ko uporabnik ponudi končnemu
uporabniku storitev, katera predstavlja javno priobčitev fonograma in se isti (izbrani)
glasbeni posnetek oziroma fonogram pri-
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občuje istemu končnemu uporabniku ali za
istega končnega uporabnika do nadaljnje
spremembe po izbiri končnega uporabnika – naročnika storitve, ali do zamenjave
s strani ponudnika storitve, se štejejo kot
ena priobčitev, ne glede na dejansko število
priobčitev istemu končnemu uporabniku ali
za istega končnega uporabnika.
Kolikor uporabnik zaračunava podaljšanje storitve, znaša nadomestilo 12,75% od
neto vrednosti storitve, vendar ne manj kot
0,19 EUR za vsako posamezno priobčitev.
Uporabnikom lahko Zavod IPF prizna naslednje popuste:
– 30% na samoprijavo,
– 3% na točnost podatkov o uporabi,
– 4% posredovanje v primerni obliki.
Popusti se ne seštevajo, temveč se obračunavajo zaporedno, kot je navedeno,
priznavajo pa se le v primeru, če uporabnik
izpolni pogoje za priznanje posameznega
popusta.
Tarifa ne vsebuje pripadajočega davka
na dodano vrednost.
Zavod IPF
Št. 40200-4/2008
Ob-6681/09
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v
nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 s spr. in dop.), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 s sprem.
in dop.), Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Uradni list RS, št. 123/03
s sprem. in dop.), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 (MUV, št.
4/08) in Posamičnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja – naložbe
v družbo Staninvest d.o.o. Maribor, sprejetega na 18. seji Mestnega sveta Mestne občine
Maribor, dne 2. 6. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 90,75% delež
družbe Staninvest d.o.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, v nominalni
višini 839.952,96 EUR.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik
pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum in letno poročilo za leto
2008 – na sedežu prodajalca, Ulica heroja
Staneta 1, v sobi 123, vsak delavnik od 8.
do 12. ure.
Priloga informacijskega memoranduma
je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni
samo z vpisom identifikacijskih podatkov,
ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da
bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
celotno plačana kupnina.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila
kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok.

7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 500.000,00
EUR, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico do pogajanj.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor s ponudnikom, oziroma lahko začeti
postopek, na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla, ustavi.
11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo
družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu
poslovnega deleža prednost pred drugimi
osebami.
Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse
družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30
dneh od prejema obvestila.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 23. 10. 2009 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
23. 10. 2009 ob 12. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, v dvorani generala Maistra.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema
obvestila s strani predkupnih upravičencev.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor, najkasneje v roku 3 dni od prejema
sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe,
prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu
– direktorici mestne uprave Mestne občine Maribor pri Milici Simonič Steiner, tel.
02/22-01-239; e-pošta: milica.simonicsteiner@maribor.si.
Mestna občina Maribor
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Št. 478-0024/2009
Ob-6682/09
Občina Cerkno na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. do
47. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerkno v letu 2009 z dne 12. 3.
2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Občine Cerkno
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerkno, Bevkova
ulica 9, 5282 Cerkno.
2. Predmet prodaje: nepremičnina s parcelno številko 2003/7 k.o. Otalež, vl. št. 821
k.o. Otalež, poslovna stavba v izmeri 95 m2
in dvorišče v izmeri 246 m2, kar v naravi
predstavlja večnamenski objekt zgrajen do
III. gradbene faze, ki ima naslednje prostore:
klet (skladišče 33,60 m2, garaža 33,60 m2),
pritličje (sprejemnica embalaže 6,80 m2, sanitarije 4,06 m2, skladišče 15,54 m2, trgovina
52,11 m2, veža 6,77 m2, pokrita površina
pred trgovino 13,40 m2) in nadstropje (dvorana 87,36 m2).
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena je
99.500,00 EUR. Izhodiščna cena je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. V izhodiščno ceno nepremičnine
davek na promet nepremičnin ni vključen.
Davek, stroške vknjižbe lastninske pravice,
notarske overitve ter druge morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
4. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega se bo ugotovilo,
da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, Občina Cerkno pa ima
pravico zadržati vplačano varščino.
5. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini
10% ponujene cene. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Občine Cerkno št.
01214-0100014833, sklicna številka: 00 014.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– dokazilo o plačilu varščine in navedbo
št. računa za primer vračila varščine,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdila o državljanstvu za fizične
osebe,
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
(pravne osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,

– davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko številko,
– izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
cene. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru, da je podanih
več ponudb z enako najvišjo ponudbeno
ceno, se izvede javna dražba, na katero se
povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši dvig ponudbene
cene je 500,00 EUR. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost nepremičnine
(99.500,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
8. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje:
ta objava ne zavezuje Občine Cerkno, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Občina
Cerkno lahko do sklenitve pravnega posla
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedla razloge.
9. Rok za plačilo kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8
dneh od podpisa pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenega računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede, 28. 10. 2009, do
10. ure, in sicer po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika z oznako: »Javna
ponudba – večnamenski objekt Želin – Ne
odpiraj!«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna
in bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik,
ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan
k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene
elemente in je pomanjkljiva dokumentacija.
Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni
od prejema poziva za dopolnitev.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 10.
2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerkno.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom (fizične osebe) ali
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (pravne osebe).
12. Ogled nepremičnine in ostale informacije: vse dodatne informacije o prodaji
nepremičnine dobite pri mag. Martinu Raspetu, tel. 05/373-46-42. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Cerkno
Št. 362-18/2005
Ob-6687/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
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(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne
1. 10. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 1 zasedenega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje je eno stanovanje v Ajdovščini, ki je oddano v najem z najemno
pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
Zap. št. 1): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-732-2, ki se nahaja
v večstanovanjske stavbi, stoječi na parcelni
številki 147/2 k.o. Ajdovščina, na naslovu
Vilharjeva ulica 26/a, 5270 Ajdovščina. Enosobno stanovanje št. S5 z oznako 2.E se
nahaja v prvem nadstropju oziroma drugi
etaži in meri 39,78 m2, vključno s pomožnim
prostorom oziroma kletjo v pritljičju oziroma
prvi etaži. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki
pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še
ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod zap. št. 1
znaša: 50.800,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbe, poslane
po pošti ali dostavljene v vložišče Občine
Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene prispele do ponedeljka,
26. 10. 2009, do 10. ure. Javno odpiranje
prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega
dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno–kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod zap. št.
1 v višini 5.100,00 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
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V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudnik
obveščen najkasneje do 2. 11. 2009.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-17, kontaktna oseba Teja
Uršič.
Občina Ajdovščina
Št. 80/09
Ob-6708/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor 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), Odloka o proračunu Mestne občine
Maribor za leto 2009 (MUV, št. 4/08, 2/09,
5/09 in 18/09), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Maribor za leto 2009 in Posamičnega program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
2.1. pritlično stanovanje na Krekovi 6,
v izmeri 31,74 m2, parcelna številka 903, št.
ZK vložka 488, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR.
2.2. stanovanje št. 108 na Prušnikovi 46,
v izmeri 69,34 m2, identifikacijska številka
318.E, s pripadajočim pomožnim prostorom
v izmeri 3,38 m2, št. ZK vložka 1770/108,
k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt
je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 72.700,00 EUR.
2.3. stanovanje v Celestrini 1, v izmeri
73,41 m2, identifikacijska številka 9.E, št. ZK
vložka 234/8, k.o. Celestrina, s pripadajočo
drvarnico v izmeri 37,10 m2, identifikacijska
št. 1.E, št. ZK vložka 235/5, k.o. Celestrina.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
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Izhodiščna cena: 33.000,00 EUR.
Navedene izhodiščne cene ne vključujejo davščin, katere plača kupec.
3. Pogoji prodaje nepremičnin:
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja v lasti Mestne
občine Maribor.
3.3. Najemniki nepremičnin pod zaporednima številkama 2.2. in 2.3. imajo v skladu s 176. členom Stanovanjskega zakona
predkupno pravico, ki se uveljavlja po vrstnem redu iz navedenega člena.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v 15 dneh 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 Maribor pravico zadržati že
vplačano varščino.
3.5. Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve 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.
3.6. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
3.7. Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice v zemljiški
knjigi ter morebitne druge stroške oziroma
dajatve.
4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.: 01270-0100008403
– UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo
»Plačilo varščine za nepremičnino pod št.
_____«. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Maribor.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke (zaradi vračila varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
nanaša ponudba,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za
samostojne podjetnike in za pravne osebe
oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti za društva. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščeni
osebi,

– dokazilo o plačilu varščine v višini
10%.
4.3. Pisne ponudbe v zaprti kuverti se pošljejo ali osebno oddajo do vključno 26. 10.
2009 na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad za gospodarske
dejavnosti, 2000 Maribor, s pripisom »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«.
Osebno oddane ponudbe je potrebno oddati
na naveden naslov v sobi 15 do vključno
12. ure. Rok vezanosti na ponudbo prične
teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve
pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Pristojna Komisija bo odpirala ponudbe dne 28. 10. 2009, s pričetkom ob
9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor,
soba 227/II.
5.2. Z zainteresiranimi ponudniki se bodo
opravila pogajanja o ceni.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
za vodenje postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe
začeti postopek kadarkoli ustavi.
7. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Mestni občini
Maribor, Mestna uprava, Urad za gospodarske dejavnosti, tel. 02/220-14-11. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave, podrubrika Javni razpisi. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb pa v dnevniku Večer.
Mestna občina Maribor
Ob-6719/09
Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2009
(Uradni list RS, št. 8/08) in Letnega načrta
pridobivanja in prodaje stvarnega premoženja za leto 2009
prodajo nepremičnin
po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
Kozina.
Opis predmeta prodaje: parc. št. 3204/5
k.o. Hrpelje, 722 m2.
2. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja, je prodaja nepremičnin.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št.
3204/5 je 50.000,00 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu z Oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v juniju
2009 izdelal zapriseženi sodni cenilec Drago
Dujmovič, univ. dipl. inž. grad. in ne vključuje
pripadajočega davka, ki ga plača kupec.
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra
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za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 2 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
6. Rok za oddajo ponudb je petek, 23. 10.
2009, do 12. ure. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.
7. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 30 dni od oddaje ponudbe.
8. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
10. O izbiri najustreznejših ponudnikov
za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.
11. Pogodbo o prodaji nepremičnine
mora ponudnik skleniti najpozneje v roku
8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh
od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine
Hrpelje-Kozina.
12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških,
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo.
Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji
posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo,
ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo
o plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma
prodajalec lahko začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi
brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina ter izkazani
stroški prevzema razpisne dokumentacije
brez obresti v roku 10 dni.
14. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
15. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka
v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 4780-610/2009
Ob-6754/09
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 leto 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 Predmet javnega zbiranja ponudb je
poslovni prostor št. PO 1 – prodajni prostor
v pritličju objekta v izmeri 25,19 m² in sanitarije v izmeri 1,98 m², skupaj 27,17 m², ki
se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, na naslovu Slovenska 17, Ljubljana in
predstavlja solastniški delež Mestne občine
Ljubljana, stoječem na parc. št. 40.S stavbišče v izmeri 573 m², vpisanem v zk vl. št. 5
k.o. Gradišče I, s pripadajočim solastninskim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih in
napravah objekta, ter na zemljišču na katerem stanovanjska stavba stoji.
Navedena nepremičnina je v naravi poslovno stanovanjski objekt – št. stavbe: 304,
s stanovanjskimi in nestanovanjskimi prostori
v petih etažah.
Etažna lastnina v objektu Slovenska 17,
Ljubljana še ni vzpostavljena.
Poslovni prostor je oddan v najem po
sklenjeni najemni pogodbi z dne …. za nedoločen čas.
Izhodiščna cena je 87.000,00 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.
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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
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 22. 10. 2009, s pričetkom ob 9. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), 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
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Evidence sindikatov

Št. 101-18/2008-2
Ob-10264/08
1. Veljavna pravila Svobodnega sindikata Slovenije, Sindikata zastopnikov
zavarovalnice Tilia, s sedežem na Seidlovi cesti 5, 8000 Novo mesto, ki so bila
sprejeta na ustanovnem sestanku sindikata
z dne 20. 11. 2008, se sprejmejo v hrambo
pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
številko 208.
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Objave gospodarskih družb

Ob-6695/09
Likvidacijski upravitelj družbe Rajović
in Veljović, proizvodnja kovinskih izdelkov,
d.n.o. – v likvidaciji, pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, Srg 2009/24748, matična številka
3310299000, z dne 29. 9. 2009 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja poziv upnikom: da v roku 30
dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe Rajović in Veljović,
proizvodnja kovinskih izdelkov, d.n.o. – v likvidaciji, Murska Sobota, Lendavska ulica 1,
9000 Murska Sobota.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
Rajović in Veljović, proizvodnja kovinskih
izdelkov, d.n.o. – v likvidaciji, Murska Sobota, Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota,
v dveh izvodih z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
Rajović in Veljović, d.n.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-6753/09
Likvidacijski upravitelj družbe Labod
REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o.
– v likvidaciji, na podlagi pooblastil s 412.
člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv
upnikom:
1. Skupščina družbe Labod REP pro
izvodnja oblačil in inženiring d.o.o., Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, je dne 7. 9.
2009, sprejela sklep o prenehanju družbe in
začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Vinko Krizmanič.
3. Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sklepom opr. št.: Srg 2009/25004 z dne
11. 9. 2009, v sodni register vpisalo začetek
redne likvidacije nad družbo Labod REP
proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Labod REP proizvodnja
oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji, se
pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo
svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih
v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Labod
REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o.
– v likvidaciji, Seidlova cesta 35, 8000 Novo
mesto, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Labod REP proizvodnja oblačil in
inženiring d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da
nemudoma poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.
Labod REP proizvodnja oblačil in
inženiring d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Vinko Krizmanič«

Javne prodaje delnic
Ob-6689/09
Na podlagi Uredbe o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 56/98),
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Matična
številka

Delniška družba

5033187 EMBALAŽA, d.d., Maribor
5048664 FRUCTAL, d.d., Ajdovščina
5072000 KRISTAL MARIBOR, d.d.,
Selnica ob Dravi
5033942 MLINOSTROJ, d.d., Domžale
5034213 MOTVOZ, d.d., Grosuplje
5860555 TOTRA TEKSTIL, d.d.,
Ljubljana

Število delnic
v lasti DSU za
prodajo
10.475
343

Delež v osnovnem
kapitalu za
prodajo
6,2734%
0,0137%

6.162
5.934
3.049

0,9137%
7,1214%
2,9652%

8.431

7,9636%

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino na transakcijski račun družbe D.S.U.,
d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB
d.d., in sicer:
– za ponudbo pod zap. št. 1 v višini
6.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Embalaža«;
– za ponudbo pod zap. št. 2 v višini
250,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Fructal«;
– za ponudbo pod zap. št. 3 v višini
5.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa delnic družbe Kristal Ma
ribor«;
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– za ponudbo pod zap. št. 4 v višini
7.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Mlinostroj«;
– za ponudbo pod zap. št. 5 v višini
9.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Motvoz«;
– za ponudbo pod zap. št. 6 v višini
8.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Totra tekstil«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih
dneh po končanem izboru. V primeru, da
izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 30 dni po obvestilu o izboru ali plačal kupnine v predvidenem roku,
se šteje, da odstopa od nakupa, morebitna
že sklenjena pogodba se šteje za razdrto,
plačana varščina pa ostane prodajalcu kot
skesnina.
5. Kolikor bo ponudbo za nakup delnic
po tem razpisu podala družba – izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna
družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse
zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu
z določbami ZGD-1.
6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Ljub
ljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic
družbe (navesti naziv družbe) – Ne odpiraj«,
najpozneje do 20. 10. 2009 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa
nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa družba
D.S.U., d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni tudi na internetnem naslovu www.
dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi
s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U., d.o.o., vsak delavnik med 9. in
11. uro, pri Špeli Medved (za delnice družbe
Motvoz, d.d.) oziroma pri mag. Polonci Sekirnik, tel. 01/589-48-71.
D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
Ob-6690/09
Na podlagi Uredbe o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 56/98),
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 1.149.441 delnic družbe Cimos
d.d.
1. Predmet prodaje je 1.149.441 delnic
družbe Cimos d.d. avtomobilska industrija,
6000 Koper, Cesta Marežganskega upora 2,
ki predstavljajo 6,90% vseh delnic družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini ali nepreklicno bančno garancijo prvorazredne slo-
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venske banke za resnost ponudbe, izdane
v skladu s točko 4.
Ponudbe morajo biti zavezujoče in brezpogojne.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 300.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št.
02923-0090481255 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za nakup delnic Cimos
d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih
dneh po končanem izboru. Namesto plačila
varščine lahko ponudniki k ponudbi priložijo
nepreklicno bančno garancijo prvorazredne
slovenske banke na prvi poziv, brez ugovora, izdano za znesek 300.000,00 EUR, z veljavnostjo najmanj 80 dni od izteka roka za
oddajo ponudbe ter izdano v besedilu, ki ga
ponudniki dobijo na sedežu prodajalca.
5. Prodajna pogodba za delnice bo vsebovala naslednjo klavzulo:
Če bi v naslednjih 18 mesecih od dneva
sklenitve te pogodbe prišlo do kakršnihkoli dodatnih nakupov delnic družbe s strani
kupca ali z njim povezane osebe in bi bila
cena za delnico, ki bi jo v primeru dodatnih nakupov plačal kupec ali z njim povezane osebe, višja od cene, dogovorjene
v tej pogodbi, se kupec zavezuje prodajalcu
plačati celotno razliko med takšno ceno in
prodajno ceno za delnico, dogovorjeno s to
pogodbo.
Za definicijo povezanih oseb se uporabljajo določbe 527. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Če bo kupec v naslednjih 18 mesecih od
dneva sklenitve te pogodbe sam ali preko
tretjih oseb za svoj račun delno ali v celoti
odtujil delnice družbe po ceni, ki bo višja od
dogovorjene cene za delnico po tej pogodbi, se zavezuje prodajalcu plačati celotno
razliko v doseženi prodajni ceni za vsako
delnico, ki je predmet te pogodbe.
6. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najboljšega ponudnika. Ponudbe bo ocenjevala na osnovi kriterijev, ki
so navedeni kot elementi ponudbe v točki 2.
tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem
postopku, vendar najkasneje v 60 dneh od
zadnjega dne roka za oddajo ponudb.
7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba
na javno zbiranje ponudb za nakup delnic
družbe Cimos d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 19. 10. 2009 do 12. ure. Ponudbe, ki
bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika.
8. V primeru, da komisija oceni, da na
podlagi ponujenih pogojev, izmed prejetih
ponudb, ki vsebujejo vse elemente iz razpisa, ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija lahko odloči, da se
s posameznimi ponudniki opravijo pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.

9. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
10. Podrobnejše informacije v zvezi
s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U., d.o.o., tel. 01/589-48-71.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6683/09
Ceeref Projekti nepremičninski posli
d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična številka 3316327000,
ki ga zastopam direktor Martinčič Matjaž,
v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 objavljamo sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe Ceeref Projekti
nepremičninski posli d.o.o., ki ga je edini
družbenik sprejel dne 28. 8. 2009.
Sklep se glasi:
»Osnovni kapital družbe Ceeref Projekti
nepremičninski posli d.o.o. se zmanjša za
1.500.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
osnovni kapital družbe znaša 1.384.701,00
EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem osnovnega vložka edinega družbenika za znesek 1.500.000,00
EUR, tako da osnovni vložek edinega družbenika po zmanjšanju znaša 1.384.701,00
EUR.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 1.500.000,00 EUR družba izplača Ceeref Management Company S.A.R.L. kot
edinemu družbeniku, po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s 520. členom ZGD-1.«
Upnike družbe Ceeref Projekti nepremičninski posli d.o.o. pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ceeref Projekti
nepremičninski posli d.o.o.
direktor: Martinčič Matjaž
Ob-6720/09
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o., Ankaranska cesta 7B, 6000
Koper (matična številka 3288684000, davčna številka: SI35323833) v skladu z določili
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), prvič objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala, ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe z dne 28. 9.
2009, in sicer, da se osnovni kapital družbe
PEJO, investicije in trgovina, d.o.o. iz dosedanjega v nominalni višini 2.507.500,00
EUR zmanjša za 1.500.000,00 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša v nominalni višini
1.007.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o., Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper, v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PEJO d.o.o.
direktor Pejovič Edvin
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Ob-6746/09
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Prino d.o.o., Industrijska cesta 1k, Grosuplje, mat. št. 2146339000, z dne 25. 9. 2009,
se zmanjša osnovni kapital družbe v višini 210.000,00 EUR z vračilom osnovnega
vložka v višini 202.500,00 EUR tako, da
po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša
7.500,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Prino d.o.o.
direktor Primož Novak

Sklici skupščin
Ob-6684/09
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 12. 11. 2009 ob 13. uri na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delavnike, od 11. do 14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino še imetniki delnic družbe in če do tega dne pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.
Slavka Jelnikar, direktor
Ob-6685/09
V skladu z določbama 41. in 42. člena Statuta družbe JEM, jeseniške mesnine
d.d., sklicuje uprava družbe
skupščino
družbe JEM, jeseniške mesnine d.d.
Skupščina bo dne 9. 11. 2009 ob 9. uri,
na sedežu družbe Spodnji Plavž 14, Jesenice, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boris Kitek in za preštevalca
glasov Drago Dermota in Danica Pavlič. Seji
prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik
iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
JEM, jeseniške mesnine d.d., za poslovno
leto 2008 in računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2008, predstavitev pisnega

poročila nadzornega sveta družbe JEM, jeseniške mesnine d.d., o rezultatih preveritve
letnega poročila; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe JEM, jeseniške mesnine d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila in računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2008.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe JEM, jeseniške mesnine d.d., o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe JEM, jeseniške mesnine d.d., se poveča z dosedanjih
519.957,30 evrov za 55.461,00 evrov, tako
da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 575.418,30 evrov.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 6650 rednih imenskih kosovnih delnic 3. izdaje. Skupno število novo izdanih
delnic se poveča v enakem razmerju kot
osnovni kapital, tako da je celotni osnovni
kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 68995 rednih imenskih
kosovnih delnic (48034 delnic 1. izdaje,
14311 delnic 2. izdaje in 6650 delnic 3.
izdaje). Posamezni kosovni delnici pripada
enak delež in enak pripadajoč znesek, ki
znaša 8.34 evrov na posamezno kosovno
delnico.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom naslednja upravičenja
in pravice, ki so enaka kot upravičenja in
pravice obstoječih delnic:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividende);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Nove delnice so prenosljive v skladu
z določbami statuta družbe in v skladu z določbami predpisov, ki urejajo prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa kosovnih delnic nove emisije se
izključi, ker so delnice v celoti namenjene
dokapitalizaciji družbe s strani največjega
delničarja, ki delnice lahko vpiše in vplača
le v denarju.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
8,34 evrov, emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic pa 55.461,00 evrov.
Prodajna cena delnice je 8,34 evrov, kar
pomeni, da skupna prodajna vrednost celotne 3. izdaje delnic znaša 55.461,00 evrov.
Vpis novih delnic bo na sedežu družbe
od 20. 11. 2009 do 30. 11. 2009. Delnice bo
vpisnik vplačal tako da se vsaka kosovna
delnica vplača po ceni 8,34 evra najpozneje
do 30. 11. 2009.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v roku, ki je določen s tem sklepom, vpisane
in vplačane vse delnice nove emisije. Koli-
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kor povečanje osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki ne bo doseženo, bo uprava
družbe najpozneje do 10. 12. 2009 sprejela
sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni uspela.
Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačniku v roku 8 dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po izvedenih postopkih vpisa uskladi Statut družbe s sklepi o povečanju osnovnega
kapitala.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Spodnji Plavž 14, Jesenice,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
JEM, d.d.
uprava – direktor
Škantar Polona
Ob-6706/09
Uprava družbe Solarvalue Proizvodnja,
družba za raziskovanje, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve d.d., s sedežem
2342 Ruše, Tovarniška cesta 51, skladno s
točko 6.3.3. Statuta družbe in 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 11. novembra 2009 ob 10. uri
v sejni sobi družbe Solarvalue Proizvodnja
d.d., na naslovu Tovarniška cesta 51, 2342
Ruše, Slovenija, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles – predsednika/ce skupščine.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava: Claudia Boehringer se v skladu s točko
6.3.7. Statuta družbe imenuje za predsednico skupščine.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in potrditev sklepa o potrditvi letnega poročila družbe za leto 2008.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2008 in revizorskim mnenjem imenovanega revizorja KPMG Slovenija d.o.o. za leto 2008, ter z dejstvom, da
je nadzorni svet dne 17. septembra 2009
že potrdil računovodske izkaze družbe za
leto 2008. Skupščina potrdi letno poročilo
družbe za leto 2008.
3. Obravnava in potrditev sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava: bilančna izguba poslovnega leta 2008
v znesku 6.039.253,11 EUR se pokriva iz
kapitalskih rezerv.
4. Obravnava in potrditev sklepa o razrešnici članom uprave družbe.
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Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
skupščina potrjuje in odobrava delo uprave
družbe v poslovnem letu 2008 in ji podeljuje
razrešnico.
5. Obravnava in potrditev sklepa o razrešnici članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2008 in
mu podeljuje razrešnico.
6. Obravnava in potrditev sklepa o nagradi upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa kot ga predlaga uprava:
za poslovno leto 2008 se upravi in nadzornemu svetu ne izplačajo nagrada in sejnine.
7. Obravnava in potrditev sklepov o redni
likvidaciji družbe.
7.1. Obravnava in potrditev sklepa o prenehanju družbe po rednem postopku.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
skupščina družbe se seznani s poročilom
uprave o položaju družbe, ki ga je pripravila
uprava dne 20. avgusta 2009 in s katerim
je bil seznanjen nadzorni svet. Na podlagi
402. člena Zakona o gospodarskih družbah,
Statuta družbe in na podlagi sklepa skupščine delničarjev, ki so Solarvalue AG, Kurfürstendamm 29, D-10719 Berlin, Nemčija;
Crownglobe Limited, Elenion Building, 2nd
Floor, 5 Temistocles Dervis Street, CY-1066,
Nicosia, Ciper in Peraround Limited, Elenion
Building, 2nd Floor, 5 Temistocles Dervis
Street, CY-166, Nicosia, Ciper, družba Solarvalue Proizvodnja d.d., Tovarniška cesta
51, 2342 Ruše, preneha po rednem postopku, saj niso več podani ekonomski oziroma
drugi potrebni pogoji za nadaljnje poslovanje družbe. Zagotovijo se pogoji za izvedbo
redne likvidacije pod pogojem predhodne
potrditve odgovornih organov delničarjev.
7.2. Obravnava in potrditev sklepa o začetku postopka redne likvidacije.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
začne se redni postopek likvidacije družbe.
Družba izvede postopek za svojo likvidacijo
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom družbe. Po vpisu začetka
likvidacijskega postopka v register, mora
družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v
likvidaciji«.
7.3. Obravnava in potrditev sklepa o pozivu upnikom.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
upniki družbe in delničarji, ki imajo delnice
na prinosnika, se pozivajo, da v roku 30 dni
od objave sklepa o likvidaciji v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve do družbe
likvidacijskemu upravitelju družbe.
7.4. Obravnava in potrditev sklepa o imenovanju likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava: Boris Šlamberger, stanujoč Ulica heroja
Šlandra 27, 2000 Maribor se imenuje za
likvidacijskega upravitelja družbe z učinkom
z dnem vpisa imenovanja v pristojni register in z dovoljenjem, da angažira ustrezno
usposobljene tretje osebe pri izvedbi likvidacije. Likvidacijski upravitelj ima pooblastila
in obveznosti kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Z dnem vpisa začetka
postopka likvidacije v register nadzorni svet
brez odlašanja odloči v eventualni razrešitvi
in prekinitvi pogodb s člani uprave.
7.5. Obravnava in potrditev sklepa o nagradi likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
likvidacijski upravitelj ima pravico do mesečnega plačila za svoje delo v višini 5.000,00
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EUR ter do povrnitve materialnih stroškov.
Nadzorni svet sklene z likvidacijskim upraviteljem posebno pogodbo o izvedbi likvidacijskega postopka. Likvidacijski upravitelj mora
dati pisno izjavo, da bo vestno in pošteno
opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo.
7.6. Obravnava in potrditev sklepa o delu
likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:
likvidacijski upravitelj je dolžan delo opraviti
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
in Statutom družbe v dobrobit delničarjev. Pri
svojem delu je dolžan upoštevati usmeritve
in navodila nadzornega sveta, kolikor niso
v nasprotju z zakonom, Statutom družbe in
drugimi obveznimi predpisi, in vsak kvartal
za nadzorni svet pripraviti vmesno poročilo s
pripadajočimi bilancami. O morebitnih dodatnih omejitvah likvidacijskemu upravitelju bo
nadzorni svet odločil v 14 dneh po prejemu
začetne likvidacijske bilance, ki mora biti
predložena v 35 dneh od vpisa imenovanja
likvidacijskega upravitelja v sodni register, in
katero mora nadzorni svet potrditi oziroma jo
zavrniti v 14 dneh od prejema.
8. Obravnava in potrditev sklepa o imenovanju revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa, kot ga predlaga nadzorni svet: revizorska družba KPMG Slovenija
d.o.o. se imenuje za revizorja družbe za
poslovno leto 2010.
9. Razno.
Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in vsemi
poročili, je na voljo za vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe, na naslovu Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše, Slovenija,
od dne objave tega sklica do dne skupščine,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
imetniki navadnih delnic na prinosnika, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji
(oziroma njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci), ki svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko pisno prijavijo tako, da
družba prijavo skupaj z morebitnim pooblastilom prejme vsa tri dni pred zasedanjem
skupščine, in so konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine vpisani kot imetniki
delnic pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Delničarji
se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, ki ne sme biti starejše od 21 dni
ter dokazilom o zakonitem zastopanju pooblastitelja, zakoniti zastopniki pa z osebnim
dokumentom in izpiskom iz sodnega oziroma
drugega pristojnega registra.
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 najpozneje v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko dajejo razumno utemeljene nasprotne predloge v skladu s prvim
odstavkom 300. člena ZGD-1 najpozneje
v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Solarvalue Proizvodnja d.d.
predsednica uprave
Claudia Boehringer
Ob-6710/09
V skladu s 26. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,

Vošnjakova ulica 2, in na podlagi drugega
odstavka 54. člena Zakona o zavarovalništvu, uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., na zahtevo manjšine članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., sklicuje
1. izredno skupščino
Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.,
ki bo v petek, dne 6. 11. 2009, ob 11.
uri, v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22,
Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednico skupščine se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. iur., Rožna
dolina cesta VII/20, 1000 Ljubljana, EMŠO:
1510952505892, za preštevalca glasov se
imenujeta predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana.
1.2. Notarski zapisnik skupščine ter
skupščinske sklepe bo sestavil notar Miro
Košak, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
2. Odpoklic štirih članov nadzornega
sveta, ki so predstavniki članov družbe Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Predlog sklepa: kot člani nadzornega
sveta družbe, ki so predstavniki članov družbe, se odpokličejo Primic Gregor, Pregljeva
ulica 27, 1000 Ljubljana, Benčina Jože, Kajuhovo naselje 6, 1330 Kočevje, Sepaher
Ivan, Kal 9a, 8333 Semič, ter Rituper Dejan, Ulica Juša Kramarja 28, 9000 Murska
Sobota.
3. Imenovanje štirih novih članov nadzornega sveta, ki bodo predstavniki članov
družbe Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe, ki
v nadzornem svetu predstavljajo člane družbe, se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
– dr. Mateja Kožuh Novak, dr.med., Zapotok 161, 1292 Ig, EMŠO: 2603943505660;
– Jože Bučer, univ.dipl.oec., Vegova 12B,
3000 Celje, EMŠO: 2003935500105;
–
Frančiška
Ćetković,
univ.dipl.oec., Panonska 8, 2000 Maribor,
EMŠO: 1307944505123;
– Tomaž Banovec, univ.dipl.geod.,
Vojkova 77, 1000 Ljubljana, EMŠO:
2908939500358.
4. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je Priloga 1 in sestavni del tega
sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta s sprejetimi
odločitvami skupščine.
V skladu s statutom Vzajemne, d.v.z., ter
upoštevajoč določbe Zakona o gospodarskih
družbah se skupščine družbe lahko udeležijo člani Vzajemne, d.v.z., ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo Vzajemni, d.v.z. Prijava
mora vsebovati ime in priimek, prebivališče
člana ter številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo v Vzajemni,
d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za
člane uresničevati pooblaščenci, mora biti
pisna prijava pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana, v skladu s statutom
Vzajemne, d.v.z., ter upoštevajoč določbe
Zakona o gospodarskih družbah predložena
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Vzajemni, d.v.z., najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci, ki
nameravajo na skupščini Vzajemne, d.v.z.,
uresničevati glasovalno pravico na podlagi
zbranih pooblastil, morajo biti pisno pooblaščeni. Pooblaščenci zbirajo pooblastila za
vsako skupščino posebej. Vsa pooblastila
morajo biti Vzajemni, d.v.z., predložena najpozneje 7 dni pred skupščino. Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek člana, številko zavarovalne
pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo,
ime, priimek in EMŠO oziroma naziv in matično številko pooblaščenca, predloge sklepov, predlog pooblaščenca za glasovanje
k posameznim predlogom sklepov, ki morajo
biti v pooblastilu obrazloženi, poziv članu
Vzajemne, d.v.z., naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in opozorilo, da
lahko član Vzajemne, d.v.z., pooblastilo kadarkoli do glasovanja na skupščini prekliče.
Pooblaščenec mora v pisni obliki kot prilogo
pooblastilu članu Vzajemne, d.v.z., razkriti
vse okoliščine, ki so lahko pomembne za
člana pri presoji tveganja, da bi pooblaščenec lahko deloval v interesu, drugačnem
od interesa člana. Do nasprotja interesov
lahko pride predvsem, če je pooblaščenec
povezana oseba po določbah Zakona o zavarovalništvu, če je pooblaščenec v pogodbenem odnosu z Vzajemno, d.v.z., če je
pooblaščenec od Vzajemne, d.v.z., prejel
donacijo.
Pooblaščenci, ki so se odločili, da bodo
organizirano zbirali pooblastila, morajo
o zbiranju pooblastil Vzajemno, d.v.z., obvestiti najkasneje 21 dni pred zasedanjem
skupščine. Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje pooblastil,
ki je namenjeno več kot desetim članom
Vzajemne, d.v.z. Obvestilo mora vsebovati
kontaktne podatke pooblaščenca, predloge
pooblaščenca za glasovanje k posameznim
predlogom sklepov in razkritje okoliščin
o morebitnem nasprotju interesov. Pooblaščenec, ki je zbral več kot deset pooblastil,
mora o številu zbranih pooblastil obvestiti Vzajemno, d.v.z., najkasneje 7 dni pred
dnem zasedanja skupščine. Obvestilo mora
vsebovati tudi navodila članov za glasovanje
pooblaščenca in njihovo število.
Prijave, pooblastila in obvestila morajo
biti predložena na vložišče Vzajemne, d.v.z.,
na naslovu Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
V primeru osebne dostave prijave, pooblastila in obvestila so uradne ure na vložišču
Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 14.30
ter v petek od 8. do 13. ure.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in utemeljitvami k 2., 3. in 4.
točki dnevnega reda, vključno z besedilom
predlaganih sprememb in dopolnitev statuta
z utemeljitvijo, so od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na
sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana,
v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ter na spletni strani družbe, www.
vzajemna.si.
Člani Vzajemne, d.v.z., lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog člana Vzajemne, d.v.z.,
se objavi in sporoči na zakonsko predpisan
način le, če je član v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu

in da bo druge člane Vzajemne, d.v.z., pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
Člani Vzajemne, d.v.z., lahko na skupščini od poslovodstva zahtevajo zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni
za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja članov Vzajemne, d.v.z., z isto vsebino
lahko da poslovodstvo podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem
času pred začetkom skupščine, da se bo
lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Če uprava Vzajemne, d.v.z., ne skliče
skupščine v zakonskem roku oziroma če
skupščina ne zaseda v zakonsko določenem roku, lahko sodišče člane Vzajemne,
d.v.z., ki so podali zahtevo, ali njihove pooblaščence pooblasti za sklic skupščine.
Predlagatelj sklepov je manjšina članov
Vzajemne, d.v.z., v skladu z drugim odstavkom 54. člena Zakona o zavarovalništvu,
razen za točko 4 dnevnega reda, kjer je
predlagatelj uprava Vzajemne, d.v.z., v skladu z drugim odstavkom 54. člena Zakona
o zavarovalništvu.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
dr. Boštjan Aver
član uprave
mag. Davor Hvala
Ob-6722/09
Na podlagi določil 13. člena statuta delniške družbe UPC Ljubljanski kabel d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
sejo skupščine
delniške družbe UPC
Ljubljanski kabel d.d.,
ki bo dne 10. 11. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi poslovne stavbe v Ljubljani, Cesta
Ljubljanske brigade 21, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog uprave za sklep skupščine pod
1. točko dnevnega reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Matej
Ružič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Uroš
Kos.
V skladu z določbami 68. člena Zakona
o prevzemih družba UPC Telemach d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljub
ljana, kot glavni delničar družbe pod 2. točko
dnevnega reda skupščine predlaga sprejetje
naslednjega sklepa skupščine:
1.) Ugotavlja se, da je družba UPC Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljub
ljana, matična številka 2059177000 (v nadaljnjem besedilu – glavni delničar) imetnica 3842 navadnih kosovnih delnic družbe
UPC Ljubljanski kabel d.d., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka
5385091000 (v nadaljnjem besedilu – UPC
Ljubljanski kabel, d.d.), ki skupaj predsta-
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vljajo 90,44% celotnega osnovnega kapitala
družbe UPC Ljubljanski kabel, d.d. in jih je
glavni delničar pridobil s prevzemno ponudbo za odkup delnic, izvedeno v skladu z določbami Zakona o prevzemih (ZPre-1) in na
podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2009-7-(443),
z dne 11. 8. 2009, v obdobju od 13. 8. 2009
do 14. 9. 2009, pri čemer je bil uspešni izid
prevzemne ponudbe glavnega delničarja za
odkup delnic družbe UPC Ljubljanski kabel
d.d. ugotovljen z odločbo Agencije za trg
vrednostnih papirjev št. 40201-10/2009-12(487) in javno objavljen dne 17. 9. 2009.
Navedena pridobitev 90,44% deleža vseh
izdanih delnic družbe UPC Ljubljanski kabel d.d. s strani glavnega delničarja v okviru postopka uspešne prevzemne ponudbe
po določbah 68. člena Zakona o prevzemih
predstavlja podlago za sprejem tega sklepa
skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe UPC Ljubljanski kabel d.d.
2.) Vse delnice družbe UPC Ljubljanski
kabel, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar,
se prenesejo na glavnega delničarja proti
plačilu denarne odpravnine, katere višina
je opredeljena v 4. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem do prejetja
denarne odpravnine iz 5. točke tega sklepa
skupščine.
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 – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog
in sklene pogodbo za prenos delnic družbe UPC Ljubljanski kabel, d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
4.) V skladu z določbami drugega odstavka 86. člena Zakona o prevzemih (ZPre–1)
je glavni delničar dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 1.581,64
EUR za vsako delnico družbe UPC Ljub
ljanski kabel, d.d., kar predstavlja enak znesek denarnega izplačila za delnico, kakor je
bilo določeno tudi v prevzemni ponudbi za
odkup delnic družbe UPC Ljubljanski kabel,
d.d., opredeljeni v 1. točki tega sklepa skupščine. Glavni delničar bo upravičencem, za
katere bo imel popolne in pravilne podatke
za izplačilo, denarno odpravnino iz predhodnega stavka te točke izplačal v roku 15 dni
po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.
5.) Do denarne odpravnine za prenos
delnic po tem sklepu so upravičeni:
– v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje
osebe ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretje osebe 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 Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP);
– v drugih primerih: manjšinski delničarji,
ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP).
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
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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 Ljubljani,
Cesta Ljubljanske brigade 21, 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 skupšine
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 delničarje 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 poročili in dokumentacijo,
ki jo je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled
na voljo v tajništvu družbe v Ljubljani, Cesta Ljubljanske brigade 21, vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
UPC Ljubljanski kabel d.d.
Marko Šter, direktor
Ob-6748/09
Na podlagi statuta družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine
9, 1241 Kamnik in v skladu z določbami
ZGD-1, upravni odbor družbe sklicuje
18. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v torek 10. 11. 2009, ob 16. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe Skupina
KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem:
Ugotovi se da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Marko Smole.
Za preštevalca glasov se imenuje Jernej
Kurent.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov skupščine z dne
13. 7. 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora v sprejem: potrdijo se vsi sklepi, sprejeti na prejšnji
skupščini družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki je bila dne 13. 7. 2009.
3. Seznanitev s poročilom upravnega
odbora o poslovanju družbe za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 7. 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o poslovanju družbe
Skupina KIK Kamnik d.d. za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 7. 2009.
4. Razrešitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: z dnem zasedanja skupščine se
iz upravnega odbora družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. odpokliče Aleš Erbežnik.
5. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa upravnega odbora v sprejem: z dnem zasedanja skupščine se za člana upravnega odbora imenuje kandidat po
predlogu delničarjev Equity d.o.o., TP Consulting d.o.o. in Condor d.d. za mandatno
obdobje šestih let od dneva imenovanja.
6. Dopolnitev statuta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem:
1.) 32. člen statuta družbe Skupina KIK
d.d. se dopolni z naslednjimi določili:
»Za vse poslovne odločitve, ki se nanašajo na:
– pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
– udeležbo ali prenehanje udeležbe
v drugih gospodarskih družbah,
– določitev prokuristov in zastopnikov
s polnimi pooblastili,
– sklepanje vseh poslov v vrednosti preko 10.000,00 EUR,
– poslovno politiko družbe,
– odobritev in/ali najemanje kreditov,
– sestavo letnega poročila,
mora izvršni direktor pridobiti soglasje
upravnega odbora.
Brez soglasja upravnega odbora lahko
izvršni direktor sprejema le odločitve glede tekočega poslovanja družbe in odločitve glede finančnih poslov v vrednosti do
10.000,00 EUR.
Glede vseh zadev, ki so za družbo odločilnega pomena in so vezane na prodajo
družbe, je izvršni direktor vezan na sklep
upravnega odbora.«
2.) 15. člen statuta družbe Skupina KIK
d.d. se dopolni z naslednjim določilom:
»Upravni odbor mora slediti navodilom
nadrejene družbe, ki so opredeljene v podjetniški pogodbi med odvisno družbo Skupina KIK d.d. in obvladujočo družbo Equity
d.o.o.«
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.
Delničarji si lahko ogledajo dokumentacijo v zvezi s sklicano skupščino na sedežu
družbe Fužine 9, 1241 Kamnik, po predhodni najavi v tajništvu upravnega odbora
družbe na tel. 01/547-45-70
Skupina KIK Kamnik d.d.
upravni odbor
Ob-6750/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., direktor družbe
sklicuje
12. skupščino delničarjev,
ki bo 10. 11. 2009 ob 10. uri v prostorih
družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine
v naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Jure Prebil,
– preštevalca glasov: Gordana Panjan
in Jani Bele.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2008.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za leto
2008.
5. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina zaradi odstopnih izjav razreši
člana nadzornega sveta Lahajner Branka.
Skupščina izvoli za naslednje mandatno
obdobje, ki traja od dne izvolitve dalje štiri
leta, člana nadzornega sveta po predlogu
delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti podani v pisni obliki in razumno
utemeljeni.
Gradivo za dnevni red s predlogi je na
vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri
družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš,d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.
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Zavarovanja terjatev
SV 346/09
Ob-6674/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-346/09 z dne
1. 10. 2009, je 2,5-sobno stanovanje št. 2
v pritličju stanovanjskega bloka na Jakčevi
ulici 3, v Novem mestu, v izmeri 74,60 m2,
ki stoji na parc. št. 175 k.o. Kandija, last
zastavitelja Hypo Leasing d.o.o., do celote,
in sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 26. 8. 2002, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, obrestna mera
za kredit znaša 6-mesečni Euribor + 5,00%
letno, spremenljiva, s končno zapadlostjo
10. 9. 2016.
SV 620/09
Ob-6675/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 620/09, z dne 30. 9. 2009,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št.
6, v skupni izmeri 30,61 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Delavska ulica 10, stoječe na parc. št. 2292,
vpisani pri vl. št. 1208, k.o. Tabor, katere lastnik do celote je Milan Stijepović, Delavska
ulica 10, 2000 Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 2. 1998, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en. id. št. 1870793,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Milana Stijepovića, Delavska ulica 10,
2000 Maribor in Sandre Bencek Stijepović,
Prušnikova ulica 46, 2000 Maribor, v višini
17.600,00 EUR s pripadki.

SV 1079/2009
Ob-6686/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1079/2009 z dne
30. 9. 2009, je bila nepremičnina, in sicer
stanovanje št. 4, v I. nadstropju, v skupni
izmeri 72,39 m2, in pripadajočem deležu
skupnih delov stavbe v večstanovanjskem
objektu, na naslovu Vojašniška ulica 008,
2000 Maribor, stoječi na parceli št. 1992/2,
pripisana pri vl. št. 775, k.o. Maribor-grad,
katere lastnik je zastavitelj Peter Puhek, stanujoč Maribor, Vinogradniška pot 44, do celote na podlagi sklenjene prodajne pogodbe
z dne 22. 9. 2009, sklenjene s prodajalcem
Iršič Matjažem, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, matična številka 5706491000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 45.000,00 EUR s pripadki.
SV 2441/2009
Ob-6751/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2441/2009 z dne 2. 10.
2009, je bilo trisobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 95,37 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Slomškova 23,
ki stoji na parc. št. 2931, parc. št. 2933, parc.
št. 2936, parc. št. 2939, parc. št. 2942, parc.
št. 2945 in parc. št. 2949, k.o. 1737 Tabor in
ima ident. št. stavbe 1737-342, last zastavitelja Jožefa Kečka, Ljubljana, Slomškova
ulica 23, na podlagi Prodajne pogodbe št.
0045-361-29/98 z dne 4. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,

matična št. 5860580000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 665/09
Ob-6752/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 665/09 z dne
5. 10. 2009, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2172-238-13 – dvosobno
stanovanje št. 13, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 71 G,
4276 Hrušica, stoječi na parc. št. 267/2
k.o. Hrušica, v izmeri 63,69 m2, last zastaviteljice Mojce Konobelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 352-107/2009 z dne
30. 9. 2009 in zemljiškoknjižnega dovolila št.
352-107/2009 z dne 1. 10. 2009, vse v korist
osebe z imenom: Abanka Vipa d.d., matična
številka 5026024000, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, v zavarovanje denarne
terjatve 75.000,00 EUR s pripadki.
SV 535/09
Ob-6756/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 535/09, DK 535/09
z dne 24. 9. 2009, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju v izmeri 92,03 m2, na naslovu Trubarjeva ulica
6, 1310 Ribnica, stanovanjska stavba stoji
na parceli številka 119/24, vložek št. 546,
k.o. 1625 Ribnica, last Lemajič Željka, stan.
1310 Ribnica, Prešernova ulica 4, v korist
posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00
EUR s p.p., ki zapade v plačilo v roku 300
mesecev od zadnjega črpanja kredita, zadnji obrok najkasneje do 30. 9. 2034.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 45849/2008
Os-6282/09
V izvršilni zadevi upnikov JMSS Maribor, Grajski trg 11, Maribor - dostava, ŽŠD
Maribor, Englesova ulica 6, Maribor - dostava, Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica
5, Ljubljana - dostava, Karel Anželj, Goriška
cesta 13, Maribor - dostava, Tatjana Dolenc,
Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Alenka
Emeršič, Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Suzana Flegar, Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Dragica Fošnarič, Goriška
cesta 13, Maribor - dostava, Jasmina Galun,
Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Boris
Gašperin, Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Ostoja Grahovac, Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Jasmina Jankovič, Goriška
cesta 13, Maribor - dostava, Alojz Loparnik,
Goriška cesta 13, Maribor - dostava, Zmago
Marin, Goriška cesta 13, Maribor - dostava,
Ana Mihelič, Goriška 13, Maribor - dostava,
Stjepan Ostrički, Goriška 13, Maribor - dostava, Marija Pilko, Goriška cesta 13, Maribor - dostava, ki ga zastopa odv. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor - dostava, proti dolžnici Dušanki Kovačič, Goriška 13, Maribor - dostava, zaradi izterjave
denarne terjatve 519,83 EUR s pripadki,
se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL
45849/2008 z dne 17. 7. 2008 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 1 v izmeri 65,79 m2, v pritličju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška
13, ki je v lasti dolžnice v celoti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2009
In 734/2009
Os-6466/09
V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Jadranska cesta
28, Maribor, proti dolžniku Vinku Kruliku,
Dardeljeva 57, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 229,89 EUR s pripadki, se na
podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 734/2009
z dne 20. 7. 2009 zarubi nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
številka 19, ki se nahaja v drugem nadstropju v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Kardeljeva 57, Maribor, stoječi na parcelni
številko 100, k.o. Spodnje Radvanje in obsega 51,15 m2 – sobo v izmeri 18,18 m2,
kuhinjo v izmeri 10,80 m2, kopalnico v izmeri
5,38 m2, kabinet v izmeri 7,03 m2, predsobo
v izmeri 5,86 m2, ložo v izmeri 2,20 m2 in klet
v izmeri 1,70 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6989/2007
Os-3745/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog

Gavrić Gavra, Ul. bratov Mravljakov 7, 3000
Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 1.E, stanovanje v izmeri
48,04 m2, v Celju, vpisana pri podvl. 2487/2,
k.o. Spodnja Hudinja, izdalo sklep Dn. št.
6989/2007, z dne 16. 1. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene prodajne pogodbe
z dne 28. 9. 1997, sklenjene med Občino
Celje, kot prodajalko ter Bernardom Ravnakom, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2487/2, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva
v korist osebe Gavrić Gavro, Ul. bratov Mravljakov 7, 3000 Celje, roj. 24. 2. 1963.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2009
Dn 7274/2008
Os-3746/09
Okrajno sodišče v Celju je po
zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Horvat Bogdana, Goriška ul. 6, 3000
Celje, po pooblaščencu Kapitol nepremičnine d.o.o., Bežigrajska 7, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 103.E, stanovanjska raba v izmeri 48,57 m2, na naslovu Goriška ul. 6,
Celje, vpisana pri podvl. 2384/104, k.o.
Ostrožno, izdalo sklep Dn. št. 7274/2008,
z dne 19. 12. 2008, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, izgubljene pogodbe, sklenjene med
pravnima osebama Ingrad koncern d.d.,
kot prodajalcem in Tovarno konfekcijskih in
športnih izdelkov »Toper«, kot kupcem, ter
prodajne pogodbe št. 5 z dne 14. 12. 1993,
sklenjene med pravno osebo Tovarno konfekcijskih in športnih izdelkov »Toper« p.o.
v stečaju, kot prodajalcem in Bogdanom
Horvatom, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2384/104, k.o. Ostrožno, se zahteva v korist osebe: Bogdan Horvat, roj. 12. 1. 1966,
Goriška ul. 6, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2009
Dn 626/2008
Os-3747/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Potočnik Marije, Ob železnici 6, 3000 Celje,
po poobl. Supra stan d.o.o., Adamičeva ul.
1, 3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini id. št. 8.E, vpisani pri

vl. št. 1369/9, k.o. Medlo, izdalo sklep Dn.
št. 626/08, z dne 18. 2. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj z dne 2. 10. 1967, ki
so jo sklenili Ingrad Celje, kot prodajalec
in Ivana Štrubelj ter Janez Štrubelj, kot
kupca.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
1369/9, k.o. Medlog, se zahteva v korist
osebe: Potočnik Marija, roj. 1. 6. 1944, Ob
železnici 6, Celje.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2009
Dn 3737/2009
Os-5825/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, ki jo zastopa Maja Šviligoj Cernaz
(pooblastilo pod Su 1808/2009-8), o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige, dne 3. 8.
2009 odločilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 838, pašnik v izmeri
1428 m2, k.o. Boršt, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper, matična
številka 5874424.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 8. 2009
Dn 3607/2009
Os-5981/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Nevije Veljak, Smokvica 26, Gračišče, ki jo zastopa odvetnik Ervin Dokič iz Pirana, zoper nasprotne udeležence: 1. Marijo
Franca, Dekani 90, Dekani, 2. Mira Veljaka,
Bazoviška 22, Koper, in 3. Vilmo Veljak,
Ulica 1. maja 3, Sežana, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 25. 8.
2009 odločilo:
Začne se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnine s parc. št. 7089/161,
gozd v izmeri 752 m2, parc. št. 7089/166,
njiva v izmeri 483 m2, in parc. št. 7089/243,
gozd v izmeri 9201 m2, vse k.o. Movraž, pri
katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica oseb z imenom:
– Nevija Veljak, Smokvica 26, Smokvica, EMŠO 2004959505333, do deleža v višini 1/4,
– Marija Franca, Dekani 90, Dekani,
EMŠO 0703928505988, do deleža v višini 1/4,
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– Miro Veljak, Bazoviška ulica 22, Koper,
EMŠO 0409955500135, do deleža v višini
1/4, in
– Vilma Veljak, Ulica 1. maja 3, Sežana,
EMŠO 1410930505015, do deleža v višini
1/4.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v oklicu
o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 8. 2009
Dn 31484/2007
Os-4168/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Modrinić Lilijane in Modrinić Milana, oba
Rusjanov trg 9, Ljubljana, ki ju zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2120/125 – stanovanje št.
125 z ident. št. 1772-1626-125, v Ljubljani,
Rusjanov trg 10, k.o. Slape, dne 16. 4.
2009, pod opr. št. Dn 31484/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 599/91
z dne 30. 10. 1991, sklenjene med Intereuropa p.o., Koper in Kmetec Miranom, za
stanovanje v Ljubljani, Marinkov trg št. 14;
– notarskega zapisa sporazuma
o razdelitvi skupnega premoženja opr. št.
SV 1982/99 z dne 16. 7. 1999 notarke Nade
Kumar iz Ljubljane, sklenjenega med Lavrič
Matildo in Kmetec Miranom, oba Rusjanov
trg 10, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10.
2002, sklenjene med Lavrič Matildo, Rusjanov trg 10, Ljubljana ter Modrinić Lilijano
in Modrinić Milanom, oba Rusjanov trg 9,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 12867/2009
Os-5848/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Begojev Djordja Igorja, Ribniška 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 262, vpisano v vl. št.
544, k.o. Udmat, dne 9. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 12867/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
1996, sklenjene med Erdeljanovič Tatjano,
Ulica Vladimirja Tomanoviča 21, Beograd
(kot prodajalko) in Begojev Đorđem Igorjem,
Ribniška 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, parc. št. 262, vpisano v vl. št.
544, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
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 Ljubljani
dne 17. 8. 2009
Dn 31054/2005
Os-6299/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Prepeluh, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažo št. 1 v 1.
nadstropju, Gt 1/3 na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št. 1680/121, k.o. Moste, dne
21. 7. 2009, pod opr. št. Dn 31054/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 2. 1992, sklenjene
med Andrič Srečom in Andrejo, oba Chengdujska 18, Ljubljana (kot prodajalcema) in
Škafar Štefanom, Brodarjev trg 13, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št.
1680/121, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 17512/07
Os-6379/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Angele Vere Breznik, stanujoče Cesta XIV.
divizije 91, Maribor, ki jo zastopa odvetnica Biserka Grmek, Ulica heroja Bračiča 22,
Maribor, za izbris starih hipotek, pod opr. št.
Dn 17512/07, dne 4. 8. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka za izbris starih hipotek,
vknjiženih pri nepremičnini zastavne dolžnice Angele Vere Breznik, roj. 20. 1. 1947,
stanujoče Cesta XIV. divizije 91, Maribor,
na parc. št. 2177, vl. št. 1211, k.o. Pobrežje,
na podlagi:
– kreditne pogodbe z dne 17. 4. 1970,
v znesku 17.000,00 YUD z 2% rednimi
obrestmi od dneva koriščenja posojila do
plačila, v korist Časopisnega podjetja Mariborski tisk, pod opr. št. Dn 733/71;
– kreditne pogodbe z dne 8. 12. 1970,
v znesku 30.000,00 YUD z 2% rednimi
obrestmi od dneva koriščenja posojila do
plačila, v korist Časopisnega podjetja Mariborski tisk, pod opr. št. Dn 733/71;
– kreditne pogodbe z dne 7. 9. 1971,
v znesku 10.000,00 YUD z 2% rednimi
obrestmi od dneva koriščenja posojila do
plačila, v korist Časopisnega podjetja Mariborski tisk, pod opr. št. Dn 7511/71.
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 starih hipotek.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2009
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Dn 694/03
Os-6431/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Žgura, stanujočega Brštnikova ulica
33, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1738/29, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 694/03, 20. 8. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 6. 9.
1994, sklenjene med darovalcem Francem
Belclem, roj. 1962, stanujočim Borštnikova
ulica 33, Maribor in obdarjencem Brankom
Belclem, EMŠO: 1807964500430, stanujočim Goriška ulica 17b, Maribor, s katero
je darovalec obdarjencu podaril svojo nepremičnino – stanovanje št. 9 v mansardi v izmeri 34,21 m2, v stanovanjski hiši
v Mariboru, Borštnikova ulica 33, parc. št.
1147/15, k.o. Spodnje Radvanje in na tem
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2009
Dn 15205/08
Os-6432/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Polanec, stanujoče Mencingerjeva ulica
38, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1961/4, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 15205/08,
20. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
14, z dne 13. 2. 1993, sklenjene na osnovi
določil Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91) med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta
6, Maribor in kupovalko Lidijo Polanec, roj.
12. 10. 1954, stanujočo Mencingerjeva ulica
38, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje v izmeri 34,76 m2,
v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Mencingerjeva ulica 38, Maribor, parc. št.
1350, vl. št. 1280, k.o. Spodnje Radvanje in
na njem dovolil vknjižbo etažne 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2009
Dn 5864/09
Os-6433/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Novak, stanujoče Borštnikova ulica
118, 2000 Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 2987/107, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
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Dn 5864, 17. 8. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3.
1996, sklenjene med prodajalcem MTT Tovarna tkanin Melje, d.o.o., Maribor, Ulica
kraljeviča Marka 19, Maribor, ki ga je zastopal direktor Milan Ledinek in kupovalko Mojco Novak, EMŠO: 0802969506091,
stanujočo Valvazorjeva ulica 12a, Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal prostore bivše deponije premoga in kurilnice
v kletnih prostorih večstanovanjske hiše
v Mariboru, Mlekarniška ulica 6, parc. št.
1061/3, vl. št. 2075, k.o. Pobrežje in na tem
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 15. 9. 2009
Dn 1046/2009
Os-5336/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 1. 6. 2009, Dn. št.
1046/2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6. 1988, št. AP-11/88,
sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče, Gradbeno industrijskim podjetjem Ingrad
Celje in Aero, kemično, grafično in papirno industrijo Celje, ki se nanaša na nepremičnino – stanovanje št. 2, identifikacijska
št. 1091-79-2 v 1. etaži v izmeri 21,00 m2,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rogla
60b, parc. št. 1095/87, vpisanem v vl. št.
357, k.o. Hudinja. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljice Veronike Pirh, Partizanska ulica 24a, Žalec.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 2. 7. 2009
Dn 690/2009
Os-5622/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
2. 7. 2009, Dn. št. 690/2009, na predlog
predlagatelja Borisa Pivca, Kraberk 3, Loče,
ki ga zastopa Velimir Cumas, odvetnik iz
Slovenskih Konjic, začel postopek izbrisa
stare hipoteke, in sicer zastavne pravice za
izročinsko terjatev po 15.350,00 din, vpisano na podlagi izročilne in ženitne pogodbe
z dne 11. 1. 1928, v korist Neže Ambrož. Hipoteka je vknjižena pri nepremičninah, parc.
št. 19/1, 20/3, 822/7, vpisanih v vl. št. 74,
k.o. Tolsti vrh.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 7. 2009
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Dn 3157/2006
Os-5796/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 22. 6. 2007, DN 3157/2006,
na predlog predlagatelja Andreja Napasta,
stan. Gallusova 8, Šmarje pri Jelšah, ki ga
zastopa Bonis, Mojca Herzog s.p., Maistrova ul. 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša
na stanovanje št. 15, v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka Žibernik 33, Rogaška Slatina, vpisano v podvl. št. 1476/16,
ident. št. 16.E, k.o. Rogaška Slatina, kjer je
vknjižena lastninska pravica v korist Občine
Rogaška Slatina, do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 494/1989, sklenjene
dne 26. 2. 1989 med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Šmarje pri Jelšah kot prodajalko in Andrejem Napastom,
Žibernik 33, Rogaška Slatina kot kupcem,
katere predmet je stanovanje št. 15, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Žibernik 33, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka Andreja Napasta, roj. 24. 4.
1967, stan. Gallusova 8, Šmarje pri Jelšah.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 7. 2009
Dn 2192/2009
Os-6314/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Milene in Dragomirja Grujiča iz Velenja,
Tomšičeva cesta 11, ki ju zastopa Bremis
d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
107/92 z dne 13. 11. 1992, s katero je Termoelektrarna Šoštanj, ki jo zastopa direktor
Jaroslav Vrtačnik, dipl. inž. str., prodala stanovanje št. 9 v izmeri 63,13 m2, v II. nadstropju stanovanjskega objekta na Tomšičevi
11, kupovalki Heleni Rihtarič, Tomšičeva 11,
Velenje.
Stanovanje je sedaj vpisano v vl. št.
3367/21, k.o. Velenje, z oznako 29.E (stanovanjski del v 4. etaži, na naslovu Tomšičeva
cesta 9, 11, Velenje), last Termoelektrarne
Šoštanj d.o.o.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebi z imeni: Dragomir Grujić, Tomšičeva cesta 11, 3320 Velenje, EMŠO:
2903961103530, do 1/2 in Milena Grujić,
Tomšičeva cesta 11, 3320 Velenje, EMŠO:
2405965108529, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Milene in Dragomirja Grujića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 9. 2009
Dn 1826/2005
Os-6668/09
Okrajno sodišče v Cerknici je po
zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Župnije Cerknica, Tabor 29, 1380 Cerknica, ki
jo zastopa odvetnik Rihard Braniselj iz Postojne, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini s parc. št. 2972/2162, 2972/2163,
2972/2164, 2972/2165 vse k.o. Dolenja vas,
v korist predlagateljice do celote in za začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, izdalo sklep Dn 1826/2005 z dne
21. 9. 2009, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer odločbe o prilastitvi Oddelka za splošne zadeve in družbene službe SO Cerknica, št.
462-09/62-96-3/0 z dne 21. 8. 1967.
Z navedeno odločbo je bilo v zadevi nadrobne delitve skupnih zemljišč agrarne skupnosti v k.o. Dolenja vas in Otok II na podlagi 51. člena Zakona o agrarni reformi in
kolonizaciji v LRS (Ur. l. LRS, št. 18/61), 1. in
2. člena Uredbe o postopku za raziskovanje
prilastitev državnih zemljišč bivših agrarnih
skupnosti (Ur. l. LRS, št. 24/60), pravnomočne odločbe Okrajnega ljudskega odbora Postojna, kmetijski odsek – agrarne skupnosti
z dne 25. 11. 1948, št. 10182/1-29/48 in odločbe z dne 31. 12. 1954, št. 4189/5-PJ/VB
ter 202. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 18/65) ter na podlagi sklepa 16. redne seje občinskega zbora iz
zbora delovnih skupnosti Skupščine občine
Cerknica z dne 21. 5. 1966, odločeno, da
se za prilaščena smatrajo zemljišča agrarne skupnosti, in sicer parc. št. 2972/1548,
2972/2162, 2972/2163, 2972/2164 in
2972/2165, k.o. Dolenja vas. Po pravnomočnosti odločbe je bilo občinskemu sodišču na
Rakeku naloženo, da pri navedenih nepremičninah vknjiži lastninsko pravico v korist
prilastiteljice Mežnarije Dolenja vas. Prilastiteljica na podlagi pravnomočne odločbe vpisa iz neznanih razlogov v zemljiški knjigi ni
predlagala, zato so nepremičnine, na katerih
je predlagana vknjižba lastninske pravice, še
vedno vpisane pri vl. št. 369, k.o. Dolenja
vas, last agrarne skupnosti.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 29. 9. 2009
Dn 485/2009
Os-6086/09
Pri Okrajnem sodišču v Idriji, na predlog predlagateljice Tjaše Jereb, Triglavska
ulica 31, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 251-1153/91 – DU z dne
18. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in kupovalko Miroslavo
Strnad, EMŠO: 1301923505052, nazadnje
stan. Triglavska 31, Idrija, za prodajo nepremičnine – enosobnega stanovanja št. 6
v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Idriji,
Triglavska 27 (sedaj Triglavska 31), stoječega na parceli št. 2296/3, k.o. Idrija – mesto,
v izmeri 39,35 m2, k stanovanju pa spada še enako oštevilčen kletni prostor, na
podlagi katere bo možna vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom: Tjaša
Jereb, Triglavska ulica 31, Idrija, EMŠO:
2709984505597.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku enega meseca od objave
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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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 2. 9. 2009
Dn 10228/09
Os-6669/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hedvike Poš, stanujoče Ulica Veljka Vlahovića
51, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini pripisani podvl. št. 2927/41,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 10228/09, dne
11. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12. 3. 1993, sklenjene
na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ,
med prodajalci Mariborsko livarno Maribor
d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor, ki ga je
zastopal predsednik družbe Anton Vončina
in LB KBM, ki ga je zastopal direktor Darko
Tolar in kupovalko Hedviko Poš, stanujočo
Ulica Veljka Vlahovića 51, Maribor, s katero
sta prodajalca kupovalki prodala dvosobno
stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjskega objekta Ulica Veljka Vlahovića
51, Maribor, parc. št. 813/1, vl. št. 2351, k.o.
Pobrežje in na tem dovolila vknjižbo 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 25. 9. 2009
Dn 8997/09
Os-6670/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katice Breznik, stanujoče Besednjakova ulica
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini parc. št. 1960/4, pripisani vl. št.
2464, k.o. Studenci, pod opr. št. Dn 8997/09,
dne 11. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1559-283-5/52-4RB/KAL z dne 20. 5. 1974, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar,
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in
kupcem Janezom Breznikom, stanujočim
Besednjakova ulica 1, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal garažni boks št.
8, parc. št. 1960/4, k.o. Studenci in na tem
dovolil vknjižbo pravice uporabe oziroma lastninske pravice.
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 25. 9. 2009
Dn 7323/09
Os-6671/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Di-

diera Camille Marcela Bimonta, stanujočega 109 rue Hoche, Houilles, Francija, ki ga
zastopa odvetnik Dušan Logar, Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl. št.
1540/37, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št.
Dn 7323/09, dne 11. 9. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1745-335-5/52-4-RB/KAL z dne 11. 12.
1974, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko Bojano Maister,
stanujočo 34 Rue, Daüphine, Paris V. aue,
Francija, s katero je prodajalec kupovalki
prodal dvosobno stanovanje št. 10 v IV. nadstropju v I. stopnišču, s kletnim prostorom
v stanovanjskem objektu Razlagova ulica 9,
Maribor, parc. št. 1007, k.o. Maribor – Grad
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009
Dn 6286/09
Os-6672/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Švarc, stanujoče Limbuška cesta 158a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1933/23, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 6286/09, dne 11. 9. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 9040-639/96
z dne 28. 7. 1993, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona – SZ med
prodajalko Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor d.o.o., Leningrajska cesta 27,
Maribor, ki jo je zastopal direktor Zvezdodrag Žlebnik in kupcem Vladom Huberjem,
EMŠO: 1202939500117, stanujočim Betnavska 127, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 22 v III. nadstropju v stanovanjski hiši Betnavska 127,
Maribor, parc. št. 1660, vl. št. E 2 – B 23,
k.o. Spodnje Radvanje in na tem dovolil
vknjižbo etažne lastninske pravice na ime
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009
Dn 10531/09
Os-6673/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mojce Garantini in Dušana Vezjaka, stanujočih
Ulica heroja Šlandra 23, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 771/3, k.o. Maribor – Grad,
v korist vsakega predlagatelja v višini 1/2
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celote, pod opr. št. 10531/09, dne 8. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 12. 12. 1983,
ki sta jo sklenila prodajalec Oskar Lah, stanujoč Putzbrunn, Lechstrasse 1, ZR Nemčija, ki ga je po pooblastilu zastopal Valter
Šaherl, stanujoč Gregorčičeva ulica 34b,
Maribor in kupovalko SOZD Mariborska tekstilna tovarna MTT n.sol.o., ki jo je zastopal
generalni direktor Slobodan Šujica za DO
Melje, TOZD Oplemenitilnica, s katero je
prodajalec kupovalki prodal eno dvosobno
stanovanje v izmeri 62,12 m2 v I. nadstropju
desno od stopnišča in eno enosobno stanovanje v izmeri 47,68 m2 v I. nadstropju levo
od stopnišč, oboje v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 23, parc.
št. 306, vl. št. 400, k.o. Maribor – Grad in
na teh dovolil vknjižbo etažne lastnine se
v korist družbene lastnine s pravico uporabe
za kupovalko;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 652/93 z dne 22. 9. 1993, sklenjene med prodajalko MTT – Tovarno tkanin Melje d.o.o. Maribor, Kraljeviča Marka
ulica 19, ki jo je zastopal direktor Slobodan
Šujica in kupcema Vilijem Štandekerjem,
EMŠO: 2701961500252 in Eriko Štandeker, EMŠO: 0104964505659, stanujočima
Maribor, Ulica heroja Šlandra 23, s katero
je prodajalka kupcema prodala stanovanje
št. 3 v I. nadstropju v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 23, parc.
št. 1800, vl. št. 771, k.o. Maribor – Grad in
na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na kupca, vsakega do ene nerazdelne polovice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009
Dn 8306/09
Os-6703/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mladene Jovanovič, stanujoče Prušnikova
ulica 48, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1770/87, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 8036/09, 15. 9. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 356/84
z dne 10. 8. 1984, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je
zastopa direktor Ivan Grauf in kupovalko
Mladeno Jovanovič, stanujočo Industrijska
ulica 27, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal dvoinpolsobno stanovanje št.
87 v VII. nadstropju v lameli H3 stavbe, z naslovom Prušnikova ulica 48, Maribor, parc.
št. 1118, k.o. Spodnje Radvanje in na tem
dovolila vknjižbo pravice uporabe etažne
lastnine v korist 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

Stran

2580 /

Št.

79 / 9. 10. 2009

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
Dn 12665/09
Os-6704/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Kodruna, stanujočega Matejkova ulica
3, Maribor, ki ga zastpoa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3403/4, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 12665/09, 28. 9.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 210/91 z dne 18. 11. 1991,
o prodaji stanovanja št. 3 v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Matejkova 3, parc. št. 1084/7, vl. št. 2058, k.o. Pobrežje, sklenjene med MTT-Tovarna tkanin
Melje Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 19,
kot prodajalcem in Vesno Pavlin, Matejkova
ulica 3, Maribor, kot kupovalko, in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.
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 Mariboru
dne 28. 9. 2009
Dn 7780/09
Os-6705/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zvonka Kovačiča, stanujočega Rapočeva
ulica 18, Maribor, ki ga zastopa Realiteta nepremičnine d.o.o., Jurčičeva ulica 6,
Maribor, po direktorju Robertu Geislerju, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 2300/59, k.o. Tabor v korist predlagatelja v višini 1/3 celote, v korist
Nevenke Kovačič v višini 1/2 celote in v korist Boštjana Kovačiča v višini 1/3 celote,
oba stanujoča Rapočeva ulica 18, Maribor,
pod opr. št. Dn 7780/09, dne 28. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene 16. 6. 1995, s katero
je prodajalka Elizabeta Razdira, roj. 16. 10.
1939, stanujoča Rapočeva ulica 18, Maribor, kupcema Nevenki Žnuderl, roj. 21. 11.
1967 in Branku Žnuderlu, roj. 18. 3. 1962,
stanujočima Rapočeva ulica 18, Maribor,
prodala stanovanje št. 58 v VII. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Rapočeva ulica 18, stoječe na parc. št. 1826/30,
pripisane vl. št. E17, B1/59, k.o. Tabor in
dovolila, da se na tej nepremičnini vknjiži
lastninska pravica v korist kupcev, vsakega
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
predlagatelja postopka, Nevenke Kovačič in
Boštjana Kovačiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
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Dn 2970/2009
Os-6702/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Nedžada Ibrišimovića iz Šoštanja, Metleče
22, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 15. 9. 1993, s katero je
lastnik Družbeno podjetje Industrija usnja
Vrhnika, ki ga je zastopal dir. Anton Debevc,
kot prodajalec po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) imetnici
stanovanjske pravice Viktoriji Berločnik iz
Šoštanja, Metleče 22 kot kupovalki prodal
70,24 m2 veliko stanovanje št. 4 v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Metleče 22, Šoštanj, stoječe na parc. št.
198, vl. št. 100, k.o. Šoštanj.
Stanovanje je sedaj vpisano v vl. št.
760/4, k.o. Šoštanj z oznako 4.E (stanovanjski del v 3. etaži, na naslovu Metleče 22
in 24), last Industrija usnja Vrhnika p.o.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom Nedžad Ibrišimović, Metleče 22, 3320 Velenje, EMŠO:
0210975500394, do celote (1/1).
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Nedžada Ibrišimovića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 9. 2009

Amortizacije
N 13/2009
Os-4452/09
Na predlog predlagateljice Marije Prosenjak, Stražgonjca 2, p. Pragersko, se uvaja
amortizacija priznanic št. 79, 80 in 81 izdajatelja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Ljubljana, izdane dne 6. 8. 2002.
Priglasitveni rok je 60 dni, v katerem
morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katere se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Tistega, ki ima priznanico se poziva, da
jo predloži sodišču. Če sodišču v navedenem roku ne bo predložena, jo bo sodišče
razveljavilo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 73/2007
Os-4635/09
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 73/2007 tožeče stranke Iseni Emire, Mestni trg 3/a, Slovenske
Konjice, ki jo po odločbi Bpp zastopa Irena
Nečemer, odvetnica v Slovenskih Konjicah,
zoper toženo stranko Iseni Iso, Vinogradska
ulica 59, Osijek, R Hrvaška, v skladu z 82.
členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
se postavi Freitag Milanez Nataša, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka

oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 6. 2009
P 97/2009
Os-6384/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Josipa Maljevića, Jerebova ulica 16, Metlika, proti toženi stranki neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojnem
Antonu Maleviču, roj. 2. 1. 1889 (tudi Maljeviču), Vidošiči 18 (tudi 16), zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pco 3.000,00 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
8. 9. 2009 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem neznanega bivališča po
pokojnem Antonu Maleviču, roj. 2. 1. 1889
(tudi Maljeviču), Vidošiči 18 (tudi 16).
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. Andreja Jadrič Novak, Ulica Pie in Pina Mlakarja 10, Novo mesto.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Antonu Maleviču,
roj. 2. 1. 1889 (tudi Maljeviču), Vidošiči 18
(tudi 16), vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 9. 2009
P 673/2008
Os-10238/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Maje Kumelj Bulat, ki
jo zastopa Zdenko Cujnik, odvetnik iz Ljub
ljane, proti toženi stranki Vladimirju Bulatu,
naslov neznan, zaradi razveze zakonske
zveze, dne 8. 12. 2008 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Vladimirju Bulatu se imenuje odvetnik Dmitrovič Dragan, Kotnikova 30, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
I 5246/2006
Os-4139/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljub
ljana, zoper dolžnico Vesno Hren, Kvedrova
c. 11, Ljubljana, zaradi izterjave 0,00 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici Vesni Hren se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Alenka Cerar, Kersnikova ulica 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
I 4981/2007
Os-4141/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Darka
Rihtar, Rusjanov trg 5, Ljubljana - dostava,
zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Rihtar Darku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
I 10321/2006
Os-4142/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
zoper dolžnika Miloša Tešić, Preglov trg 10,
Ljubljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Tešić Milošu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Aleksandra Cvikl, Kolodvorska 12a, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
VL 103675/2008
Os-6191/09
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 Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva
ulica 21, Nova Gorica, proti dolžniku Miranu
Dogša, Rijn 17, ki ga zastopa odv. Irena
Pogačnik, Dalmatinova 9, Ljubljana, zaradi
izterjave 218,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Miranu Dogša, Rijn 17, 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 Pogačnik Irena, Dalmatinova 9, 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 21. 7. 2009
VL 91999/2008
Os-6193/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki ga zastopa Stanka Dražumerič,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Silvi
Rogelj, Rožni vrh 7, Trebnje, zaradi izterjave
12.019,82 EUR, sklenilo:
dolžnici Silvi Rogelj, Rožni vrh 7, Trebnje,
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
Gros Jurij, Baragov trg 1, Trebnje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009

VL 131192/2008
Os-6205/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KSP Litija d.o.o., Ponoviška
cesta 15, Litija, ki ga zastopa odvetnik Crnkovič Ljubomir, Kidričeva cesta 1, Litija, proti
dolžniku Mihi Juhart, Kotlje 118, Kotlje, ki ga
zastopa odv. Suzana Leš, Trg svobode 12,
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 114,32
EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Juhart, Kotlje 118, Kotlje,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Suzana Leš, Trg svobode 12, Ravne na
Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2009
VL 86891/2008
Os-6232/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Zgaga,
Kolodvorska 9, Ljubljana, proti dolžniku Milanu Zorc, Zagorica pri Velikem Gabru 33,
Veliki Gaber, ki ga zastopa odv. Jurij Gros,
Baragov trg 1, Trebnje, zaradi izterjave
207,66 EUR sklenilo:
dolžniku Milanu Zorc, Zagorica pri Velikem Gabru 33, Veliki Gaber, 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.
Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
VL 55646/2009
Os-6272/09
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 20, Celje,
proti dolžnici Nataliji Lovreković, Milčinskega ulica 14, Celje, zaradi izterjave 630,40
EUR, sklenilo:
dolžnici Nataliji Lovreković, Milčinskega
ulica 14, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Tomaž Germ, Prešernova ulica 27, 3000
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2009
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VL 78165/2008
Os-6274/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Egonu
Wittmann, Cesta maršala Tita 87, Jesenice,
ki ga zastopa odv. Danica Novak Kenda,
Titova 38, Jesenice, zaradi izterjave 197,06
EUR, sklenilo:
dolžniku Egonu Wittmann, Cesta maršala Tita 87, Jesenice, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Danica Novak Kenda, Titova 38, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
In 707/2008
Os-6275/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Špela
Plešec, Dunajska c. 21, Ljubljana, proti dolžnici Dušanki Nedimović Vidačić, p.p. 5818,
Ljubljana - Dobrunje, ki ga zastopa odv. Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana, zaradi
izterjave 49.315,20 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Dušanki Nedimovič Vidačić se
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2009
VL 81334/2009
Os-6276/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SKB d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki ga zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Dariji Plot,
Pražakova 14, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Peter Pregl, Šmartinska cesta 28, Ljubljana,
zaradi izterjave 13.898,53 EUR, sklenilo:
dolžnici Dariji Plot, Pražakova 14, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Pregl Peter, Šmartinska cesta 28,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2009
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VL 21930/2008
Os-6308/09
Okrajno sodišče v Ljubljana – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
(prej NLB banka Domžale d.d.), Trg republike 2, Ljubljana - Nova Ljubljanska banka, ki
ga zastopa Brigita Plemenitaš, Trg republike 2, Ljubljana - Nova Ljubljanska banka,
proti dolžniku Tomažu Grošelj, Zaloška cesta 190, Ljubljana, zaradi izterjave 1.931,40
EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Grošelj, Zaloška cesta
190, 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 odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
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VL 71658/2009
Os-6385/09
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 Mojmira Planinc Robek, Trg Matije Gubca 1, Krško, proti dolžniku Jožetu Sternad,
Ulica pregnancev 12, Ljubljana - Šentvid, ki
ga zastopa odv. Branko Erčulj, Tržaška 40,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.294,30 EUR,
sklenilo:
dolžniku Jožetu Sternad, Ulica pregnancev 12, Ljubljana - Šentvid, 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.
Branko Erčulj, Tržaška 40, 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 19. 8. 2009

VL 84781/2009
Os-6332/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Iztoku Hudorovac, Ulica Lojzeta Hrovata 8, Kranj, zaradi izterjave 44,89
EUR, sklenilo:
dolžniku Iztoku Hudorovac, Ulica Lojzeta Hrovata 8, 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 odv.
Jaka Šarabon.
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 25. 8. 2009

VL 124763/2008
Os-6388/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Matevžu Jenko, Ložič
32, Lendava - Lendva, ki ga zastopa odv.
Igor Vinčec, Mlinska 5, Lendava, zaradi izterjave 3.617,80 EUR, sklenilo:
dolžniku Matevžu Jenko, Ložič 32, Lendava - Lendva, 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.
Igor Vinčec, Mlinska 5, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2009

VL 56536/2008
Os-6335/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Silvu Gregur, Loperšice 22, Ormož, zaradi izterjave 96,31
EUR, sklenilo:
dolžniku Silvu Gregur, Loperšice 22, Ormož, 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 Kočevar Boris, Ptujska cesta 8c, Ormož.
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 14. 7. 2009

VL 132248/2008
Os-6435/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžnici Klari Žabkar Mihajlovič,
Strletje 16, Rob, zaradi izterjave 9.910,15
EUR, sklenilo:
dolžnici Klari Žabkar Mihajlovič, Strletje
16, Rob, 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.
Borut Jesenko, Slomškova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009

VL 74655/2009
Os-6437/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku: Srđanu
Martić, Rižana 43, Dekani, zaradi izterjave
499,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Srđanu Martić, Rižana 43, Dekani, 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 Svanjak, Trg brolo 6, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
VL 74825/2009
Os-6438/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Ani
Kristan, Kidričeva ulica 7, Kočevje, zaradi
izterjave 500,84 EUR, sklenilo:
dolžnici Ani Kristan, Kidričeva ulica 7,
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, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
VL 52503/2008
Os-6439/09
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 Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Rafaelu Rampre, Čermožiše 57, Žetale, zaradi izterjave 853,21
EUR, sklenilo:
dolžniku Rafaelu Rampre, Čermožiše
57, Žetale, 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.
Pajenk Božidar, Partizanska 16, 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 20. 7. 2009
VL 21977/2008
Os-6440/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Bonafin, d.o.o., Ulica Staneta
Rozmana 16, Murska Sobota, ki ga zastopa
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Andrej Pajmon, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, proti dolžniku Enveru Šabotič, Ulica Matije Blejca 16, Kamnik, zaradi izterjave
1.634,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Enveru Šabotič, Ulica Matije
Blejca 16, Kamnik, 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.
Drago Čučnik, Stari trg 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
VL 89442/2008
Os-6441/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Marjanu Kovač, Kačji dol 40,
Podplat, zaradi izterjave 901,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Kovač, Kačji dol 40,
Podplat, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ramor Tomaž, Vodnikova 7, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
VL 62056/2009
Os-6458/09
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 Milena Susman, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Miroljubu Stričevič,
Rozmanova ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave 6.793,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Miroljubu Stričevič, Rozmanova
ulica 3, 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 začasno zastopnico se postavi Gale
mag. Suzana, Tavčarjeva 10, 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 13. 8. 2009
VL 128079/2008
Os-6459/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,

proti dolžnici Danici Maleševič, Čopova ulica 4, Žalec, zaradi izterjave 2.041,01 EUR,
sklenilo:
dolžnici Danici Maleševič, Čopova ulica
4, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor Virant, Ulica talcev 1a, Žalec.
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 4. 8. 2009
VL 86712/2008
Os-6478/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Hypo leasing d.o.o., Dunajska
cesta 117, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa
odv. Ferfolja, Ljubič in partnerji, O., Slomškova ulica 17, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Bajoviću, Podgorica 68, Ljub
ljana - Črnuče, zaradi izterjave 52.261,47
EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Bajoviću, Podgorica 68,
Ljubljana - Črnuče, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Aleš Kovač, Dalmatinova 5, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
P 394/2008
Os-1545/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 394/2008, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia,
d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo
mesto, zoper toženo stranko Janeza Rožmana, nazadnje stanujočega Tribuče 31,
Črnomelj, zaradi plačila 2.245,72 EUR,
tožencu postavilo za začasno zastopnico,
odvetnico Darjo Lazar, Rozmanova 32a,
Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem postopku, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 1. 2009
N 49/2007
Os-6461/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je po
sodnici Ireni Matekovič, v nepravdni zadevi
predlagatelja Ervina Samide, Nova vas 4c,
Nova vas, ki ga zastopa odvetnica Lidija
Grbec iz Ljubljane, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 37.
členom ZNP, dne 21. 9. 2009 sklenilo:
Nasprotnim udeležencem Zofiji Maichen,
Kristini Maichen in Friderichu Maichnu, se-
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daj neznanega bivališča neznano kje v ZDA
oziroma Nemčiji, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Jasna Simčič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 9. 2009
P 55/2006
Os-5946/09
Okrajno sodišče v Ormožu je v pravdni
zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega
in preživninskega sklada RS, Kotnikova ul.
28, p. Ljubljana, zoper toženo stranko Naser
Đukaj, Wissenhlanden str. 28, p. Müenchen,
Republika Nemčija, zaradi plačila zneska
2.599,14 EUR s pp, s sklepom z dne 28. 4.
2009, opr. št. P 55/2006, postavilo začasno
zastopnico tožencu, in sicer odv. Heleno
Polič-Kosi iz Ormoža.
Začasna zastopnica toženca bo zastopala toženca v tem pravdnem postopku vse do
takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika tožencu.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 24. 8. 2009
P 113/2009
Os-6442/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Doroteja Može, Štorje
42, 6210 Sežana in 2. Irena Korošec, Štorje
42, 6210 Sežana, ki ju zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane zoper toženo stranko:
Martin Može, Štorje 40, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto.
2.000,00 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki Martinu Možetu, Štorje 40, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki s sklepom z dne 10. 9. 2009
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico
6, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 9. 2009

Oklici dedičem
D 5/2009
Os-5983/09
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski postopek po pokojnem Adrianu
Brusu, roj. 10. 9. 1945, nazadnje stanujočem Trst, Via Bruck 20, Italija, ki je umrl dne
28. 11. 2007.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Adrijanu
Brusu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Postojni, v enem letu od objave tega
oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 25. 8. 2009
D 239/2009
Os-6467/09
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 8. 7. 1972
umrlem Strgar Vinku, roj. 12. 7. 1890, naza-
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dnje stanujočem Gorjuše 8, za premoženje
oziroma pravice agrarne skupnosti.
Ker vsi zakoniti dediči niso znani, se vse,
ki se še niso priglasili k dedovanju, pa menijo, da imajo pravico do dediščine, poziva,
da to storijo v roku enega leta, od objave
oklica v Uradnem listu RS. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 9. 2009

Oklici pogrešanih
N 31/2009
Os-6483/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil na
predlog Zorec Marinke, Jelovo 35, Radeče,
uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane Humer Marije, roj. Zupan,
roj. 27. 8. 1862, nazadnje stan. Močilno 12,
Radeče, za mrtvo.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku, poziva sodišče pogrešano
oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju,
da to v roku treh mesecev po objavi oglasa
v Uradnem listu RS sporočijo sodišču, sicer
bo sodišče po preteku tega roka, pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2009
N 242/2008
Os-4519/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je na
predlog Zdravka Galiča, Šujica 34, Dobrova, Igorja Galiča, Polhov Gradec 84, Polhov
Gradec in Ivane Galič, Šujica 34, Dobrova,
ki jih zastopa odv. Barbara E. Kovič iz Ljub
ljane, v teku nepravdni postopek za razglasitev Albine Hudnik, roj. Bozja, roj. 28. 10.
1915, Šujica 16, za mrtvo.
Pogrešana Albina Hudnik je izginila med
II. svetovno vojno in se ni več javila.
Sodišče poziva Albino Hudnik, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču
v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
N 32/2007
Os-5138/09
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru,
zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Degrassija iz Izole, sedaj neznanega naslova,
v postopku o razglasitvi pogrešanega za
mrtvega, sklenilo:
Po zbranih podatkih je pogrešani Jožef
Degrassi iz Izole, sedaj neznanega bivališča,
izseljen leta 1955 v Italijo, o čemer predlagateljica domneva na osnovi zemljiškoknjižnih
podatkov, v zemljiški knjigi k.o. Malija, v vložku št. 20 pri parceli št. 177, vrsta rabe njiva
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1647,00 m2 vknjižen Degrassi Jožef, neznanega rojstnega datuma in neznanega naslova, kot lastnik do celote (1/1). Pogrešani je
bil pogrešan že leta 2000 pri nastavitvi nove
zemljiške knjige ter mu je bil postavljen skrbnik in do danes o njem ni glasu.
Zato se pokliče pogrešanega in vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh
mesecev od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Če se nihče v tem roku ne zglasi, bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica je pričela postopek zaradi
uvedbe zapuščinskega postopka po pogrešanem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 6. 2009
N 7/2009
Os-6468/09
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagatelja Ivana Štibilja,
16 Medwey, Craigieburn, 3064 Cragieburn
Victoria, Avstralija, ki ga zastopa pooblaščenec Erik Karbič, Vilharjeva ulica 25b,
Ajdovščina, njega pa zastopa Sniježana
Puljić, Pod Primožem 5, Pivka, zaradi razglasitve za mrtvega Jožefa Kluna, rojenega
20. 8. 1907, sina Karoline in Jožefa Kluna,
nazadnje stanujočega v Italiji, neznanega
naslova.
O pogrešanem so znani rojstni podatki,
podatek, da se je leta 1956 izselil v Italijo in
da je umrl pred letom 1996, da ni bil poročen
in ni imel otrok.
Sodišče poziva Jožefa Kluna, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Jožefa Kluna, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 9. 2009
N 39/2009
Os-6448/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek državnega
pravobranilstva v Kopru, Ferrarska ulica 5/b,
6000 Koper, zaradi razglasitve za mrtvega
Andreja Frankoviča, roj. 27. 7. 1898, Lokev
131, 6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od 2. 5. 1924, ko se
je z družino odselil v Argentino, ni nobenega sledu.
Zaradi opisanega pogrešanega Andreja
Frankoviča, roj. 27. 7. 1898, Lokev 131,
6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča,
pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi karkoli vedeli o njem in njegovem življenju, naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 9. 2009

N 40/2009
Os-6449/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek državnega
pravobranilstva v Kopru, Ferrarska ulica 5/b,
6000 Koper, zaradi razglasitve za mrtvega
Ivana Vebra, pokojnega Ivana, roj. 26. 10.
1898, Lokev 112, 6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od leta 1924, ko se je
z družino odselil v Argentino, ni nobenega
glasu.
Zaradi opisanega pogrešanega Ivana
Vebra, pokojnega Ivana, roj. 26. 10. 1898,
Lokev 112, 6219 Lokev, sedaj neznanega
bivališča, pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki
bi karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 9. 2009
N 31/2009
Os-6736/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Alojza Ukmarja, Križ 80, Sežana, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca Alojza Ukmarja, roj.
16. 1. 1896 v Dolancih 18/14, za mrtvega.
Pogrešani Alojz Ukmar je bil rojen 16. 1.
1896 v Dolancih 18/14, očetu Antonu in materi Jožefi, roj. Uršič. Nasprotni udeleženec
je od leta 1924 pogrešan, ko naj bi tedaj
odšel v Francijo in od tam v Ameriko.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, zlasti smrti pa, da naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 10. 2009
N 22/2009
Os-6281/09
Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek za razglasitev za mrtvo
pogrešano Apolonijo Draušbaher, roj. 8. 2.
1888, nazadnje stanujoča Gortinska cesta
51, Muta.
Imenovana je pogrešana od leta 1945,
ko jo je v drugi polovici maja 1945 odpeljala jugoslovanska milica in po tistem ni bila
več videna.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pogrešano pozivamo, da
se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njenem
življenju, pa naj se javijo Okrajnemu sodišču
v Slovenj Gradcu, skrbniku za posebni primer Ivanu Draušbaherju, stanujoč Gortinska
cesta 51, Muta, Centru za socialno delo Radlje ob Dravi ali predlagatelju v roku 3 mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo za
mrtvo z dnem 25. 5. 1945.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Andolšek Vanda, Volavlje 54, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500022531- fond
polica. gnt-308277
Črepinšek Vanja, Zgornje Grušovje 22,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno
polico, št. 1065031, izdala zavarovalnica
KD življenje. gnh-308139
Knežar Vladimir, Pameče 209/a, Šentjanž
pri Dravogradu, zavarovalno polico, št. POL
02 000000995, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gnl-308285
Levpušček Stanislav, Ledine 165,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
41601005345, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnp-308281
Ozimič Doroteja, Nova gora nad
Slovensko Bistrico 23, Slovenska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 43401000469, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-805
Šnifl Marija, Novo naselje 18, Hoče,
zavarovalno polico, št. 50500015642, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-784
Vidic Gorazd, Črtomirova ul. 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601000506, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-662
Vučko
Andreja,
Gornja
Bistrica
101, Črenšovci, zavarovalno polico, št.
50500096679, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnf-308241

Spričevala preklicujejo
Aihmaier Antonija, Zimica 66, Zgornja
Korena, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor – ekonomski tehnik,
izdano leta 2007. m-751
Ajdovec Marinka, Mlakarjeva ulica 43/a,
Šenčur, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdano 17. 10.
1995. gnu-308276
Andrejčič Julijana, Jakčeva ulica 9,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1983. gnr-308204
Baar Sebastian, Rozmanova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za elektrotehniko, izdano leta 2003 in
2004. gnc-308244
Baćac Nino, Robindvor 46, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2007. gnu-308626
Bečić Anela, Koroška 120, Maribor,
spričevalo 4. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-806
Bedeković Rok, Obrtniška cesta 8,
Trbovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika STPŠ
Trbovlje, izdano leta 2005, 2007 in 2008.
gnu-308251
Beg Anita, Valvasorjeva 58, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole – program frizer, izdano leta 2000 in
2001. m-651
Belcl Klavdija, Ob železnici 4, Pragersko,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole

za trgovinsko dejavnost v Mariboru, izdano
leta 1989, 1990 in 1991. m-733
Beltran Jana, Cesta Andreja Bitenca
37, Ljubljana, indeks, št. 42000992, izdala
Akademija za likovno umetnost Ljubljana.
gnn-308308
Bernetič Luka, Štihova 8, Ljubljana,
indeks, št. 11240170060, izdan pri Inštitutu
in akademiji za multimedije Ljubljana.
gnh-308239
Bernot Lara, Cesta treh talcev 8/a,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnt-308152
Bešter Cerar Žan, Grudnovo nabrežje
13, Ljubljana, spričevalo 4. letnika CDI
Univerzum Ljubljana, izdano leta 2005.
gnt-308327
Bezlaj Polona, Pohorska 50, Mislinja,
spričevalo ŠCV za šolsko leto 2007/08.
gnn-308233
Bezlaj Polona, Pohorska 50, Mislinja,
spričevalo ŠCV za šolsko leto 2006/07.
gnm-308234
Bien Sašo, Ul. 25. maja 3, Ptuj,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano leta
2006 in 2007. m-720
Bijol Lidija, Sora 20, Medvode, indeks,
št. 11980110, izdala Zdravstvena fakulteta
v Ljubljani. gno-308182
Blatnik Aleš, Gajniče 8, Grosuplje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
družboslovje in splošno kulturo Ljubljana,
izdano leta 1983 in 1984. gnd-308343
Bobnar Najžer Elizabeta, Drenikova
ulica 18, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ivana Cankarja Ljubljana, izdano
leta 1977, izdano na ime Bobnar Elizabeta.
gnq-308330
Bojanec Dejan, Ždinja vas 14/b, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2003.
gnf-308266
Borovšek Ljubica, Kamenik 16, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 2005. m-781
Božeglav Benjamin, Kidričeva 5, Sežana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela – smer gimnazija, izdano leta
2007. gni-308263
Bratanič Aljaž, Lamutova ulica 10,
Brežice, spričevalo 3. in 4. letnika
Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano
leta 2008 in 2009. gnd-308147
Bratanič Aljaž, Lamutova 10, Brežice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
in ekonomske šole Brežice, izdano leta
2008 in 2009. gnb-308370
Brezovar Blaž, Mali Vrh pri Šmarju 24,
Šmarje – SAP, spričevalo 3. letnika SGGEŠ
Ljubljana, izdano leta 2008. gnx-308223
Brezovšek Tjaša, Partizanska ulica 43,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika I.
gimnazije Maribor, izdano leta 2008. m-749
Brežnjak Maja, Čečovje 11B, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
SSKŠ Ravne na Koroškem, izdano leta
2001. gnq-308230
Butara Davor, Kettejeva ulica 4, Brežice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2008. gnp-308481

Butkeyeva Yevgeniya, Tavčarjeva 12a,
Škofja Loka, indeks, št. 18080096, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-308304
Cezar Podlogar Alenka, Endliharjeva
ulica 8, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene
šole Ljubljana, izdana leta 1986, na ime
Cezar Alenka. gne-308292
Cigoj Igor, Cesta na Markovec 57, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika Poklicne
trgovske šole v Kopru, izdano leta 2002.
gng-308465
Cigoj Igor, Cesta na Markovec 57, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Poklicne
trgovske šole v Kopru, izdano leta 2001.
gnf-308466
Cizerl Selma, Ponikva 33/d, Ponikva,
spričevalo 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole v Celju – upravni tehnik,
izdano leta 1986 in 1987. m-701
Cizerl Selma, Ponikva 33/d, Ponikva,
diplomo Srednje družboslovne šole v Celju
– upravni tehnik, izdana leta 1987. m-736
Cvilak Katja, Cesta na Srednje 70,
Bresternica, maturitetno spričevalo DOBA
– ekonomski tehnik, izdano leta 2006.
m-766
Čarman Peter, Godešič 103, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2006.
gnl-308185
Čarman Peter, Godešič 103, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica, izdano leta 2008. gnm-308184
Čendak Uroš, Ulica Nikole Tesle 29,
Šempeter pri Gorici, indeks, št. 18040304,
izdala FF Ljubljana. gnn-308258
Čerpnjak Davor, Osenjakova ulica
14, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2003 in 2004.
gnr-308179
Črešnar Mihael, Ljubnica 45/a, Vitanje,
indeks, št. 93557420, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-674
Čučko Mojca, Slovenska 38/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1991. m-673
Čurin Gregor, Lackova cesta 162, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Franca Rozmana
Staneta, izdano leta 2005. m-666
Dedić Teja, Rodica, Groblje 2, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠCRM, izdano leta
2002 in 2003. gni-308613
Dević Alen, Preradovičeva 17/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 2006 in 2007. m-745
Dević Jasna, Aljaževa 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1994.
m-680
Dintinjana Miha, Ulica Goce Delčeva 44,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2002. gnz-308221
Divjak Matjaž, Zgornja Senarska 46,
Sv. Trojica v Slov. goricah, spričevalo 3. in
4. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2001 in 2002. m-637
Dobrić Robert, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo
od 1. do 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 2000 do 2004. gnk-308236
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Dolenc Jure, Vrhovci, cesta XXX.
5, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje medijske
in grafične šole. gnc-308169
Dolinar Ambrož, Razori 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole, izdano leta
2009. gnj-308612
Drabik Jug Tjaša, Frankovo naselje
68, Škofja Loka, indeks, št. 01004233,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gny-308347
Dragar Marko, Selšek 8/a, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Trbovljah, izdano leta 1990.
gnv-308400
Drakulič Rok, Breg revolucije 8, Metlika,
spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003 in 2004.
gng-308265
Drvarič Tanja, Vidonci 97/a, Grad,
spričevalo Srednje zdravstvene šole – tehnik
zdravstvene nege, šolsko leto 2006/2007.
gnh-308189
Đuisić Aldina, Novi svet 8, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2007. gne-308342
Erker Andrej, Kopališka 3, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1989. m-635
Erman Marija, Štula 11/a, LjubljanaŠentvid, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002
in 2003. gno-308257
Farčnik Nejc, Koroška ulica 16, Ljubljana,
indeks, št. 23070364, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnq-308380
Filipič Tamara, Osojnikova 9, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m-738
Fošnarič Sabina, Nad jezerom 44,
Kamnica, diplomo Srednje družboslovne in
jezikovne šole Maribor, izdana leta 1989.
m-739
Fric Jasna, Jurčičeva 51, Žužemberk,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2007. gns-308453
Fridl Sebastijan, VInarska 19, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2009. m-664
Gajšak Čoh Brigita, Jerovska vas 6,
Podplat, spričevalo 1. in 2. letnika Steklarske
šole. gnu-308376
Gamser Helena, Kacova ulica 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
poslovne šole Maribor, izdano leta 2007.
m-634
Gašić Siniša, Puntarjeva 6, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske in prometne šole v
Piranu, izdano leta 1989. gnf-308491
Gašperlin Kristjan, Visoko 109, Visoko,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2003. gng-308240
Gerenčer Denis, Župančičeva 6/1,
Lendava – Lendva, spričevalo Srednje
trgovske šole v Mariboru, št. 772/II, izdano
leta 1996. gnu-308601
Goja Luka, Krkavče 36/a, Šmarje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
poslovne šole v Kopru, izdano leta 2008.
gnd-308143
Golob Špela, Pri šoli 8, Bresternica,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole – smer gimnazija, izdano leta 2005.
m-788
Gombač Ema, Harije 50, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
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za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnw-308349
Gomboc Miha, Černelavci, Dalmatinova
9, Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2001.
m-744
Gorenc Miha, Črešnjice 3/a, Otočec,
spričevalo 1. letnika Kmetijske šole
– kmetijski tehnik, izdano leta 2004.
gnv-308625
Gorišek Sanja, Šentpeter 48, Otočec,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Grm Novo mesto – center biotehnike in
turizma, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
gne-308242
Gracer Renato, Spodnji Jakobski Dol 2/I,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika
Srednje prometne šole v Mariboru, izdano
leta 2004. gnd-308268
Granda Urška, Vojkova cesta 47,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto. gnk-308211
Gregori Rok, Podkoren 48, RatečePlanica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Jesenice – tehnik zdravstvene nege,
izdano leta 2008. gnh-308618
Gregorinčič Nina, Zg. Kamenščak 6,
Ljutomer, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2008. gnl-308335
Gril Matej, Sokolska ulica 44, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 2006 in 2007.
m-671
Gril Primož, Globočnikova ulica 6,
Postojna, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Postojni. gnr-308154
Grm Luka, Tolminska ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2008. gnx-308252
Grmšek Branka, Anže 2, Brestanica,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice, izdano leta 1992. gns-308278
Grum Ira, Na jami 9, Ljubljana, spričevalo
1. in 2. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška,
izdano leta 1998 in 1999. gni-308538
Grušovnik Grega, Čadovlje 9/a, Golnik,
spričevalo Elektro in strojne šole v Kranju –
računalniški tehnik, izdano leta 1999, 2000
in 2001. gne-308617
Gzimi Kadrija, Vipavska cesta 15/a,
Ajdovščina, spričevalo 1. letnika po
programu vzgojitelj predšolskih otrok, izdano
leta 2006. gne-308217
Habjanič Uroš, Drbetinci 38, Vitomarci,
spričevalo 2. letnika Elektro šole Ptuj, izdano
leta 2008. m-667
Hadžić Selma, Mladinska ulica 8, Spodnja
Idrija, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2007. gnv-308350
Hafner Nuša, Vrbina 5, Krško, spričevalo
4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta
2008. gnt-308402
Hajdinjak Laura, Tepe 39, Sava,
spričevala SSTŠ Murska sobota, izdana leta
1996, 1997 in 1998. gnh-308264
Harl Anton, Radehova 18/b, Lenart v
Slov. goricah, diplomo Srednje kmetijske
šole Maribor. m-640
Hatič Lejla, Leška cesta 5/a, Mežica,
obvestilo o opravljenem 1. letniku – strojni
tehnik, šolsko leto 1997/98. gnd-308218
Hercog Tim, Ulica Veljka Vlahoviča
23, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2008. m-755
Horvat Nejc, Lendavska ulica 25/b,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika

Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2008
in 2009. gne-308392
Hrastnik Valentina, Hardek 40/b, Ormož,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2001,
2002 in 2004. m-741
Hrovatič Milena, Skaručna 8/e, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gno-308282
Hutinski Alenka, Nova ulica 22, Maribor,
indeks, št. 93590063, izdala Fakulteta za
strojništvo – smer tekstilstvo. m-742
Hvalič Lucija, Ulica Roberta Kukovca 33,
Maribor, indeks, št. F 0001067, izdala FF
Maribor. m-653
Ivančič Branka, Ljubljanska 94/c,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984
in 1985. m-658
Ivanuša Erik, Zadrečka cesta 11, Nazarje,
spričevalo 1. in 2. letnika ter obvestilo o
uspehu 3. letnika SŠGT Celje – smer kuhar,
izdano leta 2001, 2002 in 2003. m-772
Jager Vanja, Cesta 6. maja 2, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, smer grafično
oblikovanje, izdano leta 2009. gny-308322
Janc Petra, Sebenje 4, Križe, spričevalo
1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2005.
gnl-308485
Janc Petra, Sebenje 4, Križe, spričevalo
o končani OŠ Križe, izdano leta 2004.
gnm-308484
Jarc Simon, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2006. gni-308238
Jarc Štefka, Veliki Lipovec 17, Dvor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Poklicne in strokovne šole
Ljubljana, izdano leta 1991, 1992 in 1993,
izdano na ime Praznik Štefka. gnz-308271
Javornik Boštjan, Žice 1/c, Lenart v Slov.
goricah, diplomo SKSŠ Maribor, izdana leta
1987. m-769
Jedvaj Tatjana, Rajska ulica 4, Rogatec,
diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Celje, izdana leta 1988, na ime
Habjanec. gng-308490
Jelovšek Rok, Belova 40/b, Hoče,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica – ekonomski tehnik.
m-803
Jere Pamela, Manžan 25/b, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2009. gni-308463
Jerše Mateja, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2006. gnw-308274
Jesenšek Janez, Plešivica 26, Grosuplje,
indeks, št. 93632916, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. gnv-308375
Ješe Jan, Ob šoli 8, Vodice, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška. gnu-308176
Jordan Nives, Taborska cesta 22,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2008. gnt-308227
Jović Nataša, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnx-308148
Jugovec David, Slivje 33, Materija,
maturitetno spričevalo Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2008.
gny-308197

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Juračič Sandi, Šlandrov trg 17, Žalec,
spričevalo Šolskega centra v Celju –
Srednje strokovne in poklicne šole –
smer avtomehanik, izdano leta 2008.
gnw-308374
Jurčič Tjaša, Spodnja Slivnica 103,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Antona Aškerca, izdano leta 2008.
gnh-308164
Jurić Savin, Ul. Veljka Vlahoviča 29,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-794
Kadivnik Mihael, V Dovjež 18, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003 do 2007. gnr-308329
Kampuš Polona, Prešernova 2, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovne šole v Celju, izdano
leta 1986. m-684
Karničnik Jana, Kopitarjeva ul. 11,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1999. m-669
Kašnar Tadej, Hruševo 88, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gng-308315
Kemperle Tjaša, Na Plavžu 24, Železniki,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2005,
2006 in 2007. gns-308228
Ketiš Ines, Ulica Veljka Vlahoviča 25,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor – medijski tehnik,
izdano leta 2006. m-636
Klančar Marko, Pušče 6, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2002, 2003 in 2004. gns-308528
Klement Željko, Matjaševci 15, Kuzma,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – slikopleskar, izdano
leta 2002. m-715
Klep Marijan, Ekartova 25, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole – smer zidar,
izdano leta 1986. m-698
Kmetec Katja, Na gomili 1, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2007. m-765
Knez Ropret Aja, Špikova 6, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gne-308467
Kocmut Darjan, Zg. Porčič 84, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije Maribor, izdano leta
2004. m-663
Kodila Jure, Ul. Moša Pijade 12, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
– smer turizem, izdano leta 2002. m-801
Kohne Nina, Dupleška cesta 89, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole,
izdano leta 2002. m-697
Kokot Tina, Stegne 187a, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2005. gnz-308225
Kološa Alen, Medvedce 21, Majšperk,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Maribor, izdano
leta 2003, 2004 in 2005. m-661
Komatar Vesna, Cerklje ob Krki 29,
Cerklje ob Krki, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2004.
gng-308140
Komperšak Jože, Sp. Gasteraj 14,
Jurovski Dol, diplomo Srednje kmetijske
šole v Svečini, izdana leta 1987. m-730

Konkolič Sandra, Černečlavci, Gorička 2,
Murska Sobota, spričevalo 4. letnika SPTŠ
Murska Sobota. gnk-308261
Kop Renata, Teharska cesta 96,
Celje, spričevalo 1. in 3. letnika Vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 2006 in 2008.
gnw-308199
Koprivec Janko, Horjulska cesta 103,
Dobrova, indeks, št. 23000583, izdala
Strojna fakulteta. gnn-308483
Kordelc Katja, Dalmatinova 17, Brežice,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2002 in 2003. m-646
Kordič Timna, Slamnikarska cesta 3,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2005. gne-308192
Kos Tomaž, Za gradom 4, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1997 in 1998. m-670
Košak Matic, Dol. Boštanj 141, Boštanj,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju, izdano leta 2005. gnv-308600
Košec Tilen, Hruševo 81, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Srednje medijske
in grafične šole, izdano leta 2008.
gnw-308174
Košič Lidija, Stanovsko 44, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-691
Kotnik Helena, Cven 1/c, Ljutomer,
spričevalo od 1. do 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje poklicne in tehnične
šole Murska Sobota, izdano na ime Špindler
Helena. gnf-308191
Krajnc Jure, Ulica Roberta Kukovca 26,
Maribor, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika II. gimnazije Maribor, izdano leta
2007. m-762
Krajnc Matjaž, Zaloke 5, Spodnji Duplek,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1998. m-668
Krajnc Samo, Sp. Gorica 19, Rače,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-683
Krajnc Saša, Prušnikova 20, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje glasbene šole
v Mariboru, izdano leta 1972. m-643
Kramar Kaja, Požarnice 128, Brezovica
pri
Ljubljani,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2007.
gnv-308150
Kranjc Nada, Globoka 37/b, Ljutomer,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
tehnične šole Murska Sobota – konfekcionar,
izdano leta 1984 do 1986. gnh-308339
Krasnik Mury, Ulica IX. korpusa 17, Izola
– Isola, spričevalo poklicne mature Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnd-308393
Krašovec Rok, Peženelova ulica 12,
Laško, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
v Celju – Splošna gimnazija Lava, izdano
leta 2006. gnx-308248
Kristl Natalija, Sladki vrh 5/c, Sladki Vrh,
spričevalo 1. in 3. letnika II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2005 in 2007. m-763
Krivec Nejc, Svetinova 7, Ponikva,
obvestilo o uspehu pri maturi I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2007. m-791
Kučuković Benjamin, Agrokombinatska
cesta 4/a, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 2007.
gnl-308235
Kure Tanja, Bezenska pot 12, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole – smer frizer, izdano leta 2002. m-771
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Kusanović Dino, Volkmerjeva 64, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne elektro
šole Ptuj, izdano leta 1999 in 2000. m-776
Kužnar Rene, Sp. Dobrenje 53, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. m-699
Lah Tanja, Cesta na polje 10, Pragersko,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-725
Lajkovič Maja, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnz-308146
Lanjšček Mateja, Hruševje 59, Hruševje,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra v
Postojni – smer gimnazija, izdano leta 2006
in 2007. gnf-308341
Lašič Romana, Radomerščak 19,
Ljutomer, spričevalo 1. letnika SŠGT
Radenci. gny-308622
Lavrenčič Anja Gabrijela, Grušena 10,
Zgornja Kungota, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2009. m-639
Leban Klara, Budičinova 5, Piran –
Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole. gnl-308464
Ledinek Timo, Kolonija 1. maja 12,
Trbovlje, spričevalo STPŠ Trbovlje, izdano
leta 2002. gny-308372
Lemajić Uroš, Gledališka 8, Maribor,
indeks, št. 81632464, izdala EPF Maribor.
m-758
Leskovar Katja, Visole 99, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Pohorskega odreda, izdano leta 2002.
gnw-308324
Lešnjak Vida, Dobovičnikova ulica 10,
Vrhnika, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
Ljubljana. gnb-308320
Levar Vesna, Na reko 7, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor – kuharski pomočnik, izdano
leta 1982 in 1983. m-714
Lipaj Arnita, Jocova 58, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor – tekstilni tehnik, izdano leta 2000.
m-785
Logar Nada, Ul. Veljka Vlahoviča 43,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole v Rušah,
izdano leta 1998, 1999 in 2001. m-713
Lončar Dejan, Mala ulica 5, Horjul,
spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, izdano leta 2006. gnj-308166
Lorenčič Nikol, Radehova 32, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika
Izobraževalnega centra Piramida Maribor,
izdano leta 2009. m-642
Lupše Filip, Pristava pri Lesičnem 11,
Lesično, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Center
Celje. gne-308346
Lušina Anita, Bela Cerkev 13, Šmarješke
Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole Novo mesto – prodajalec, izdano leta
2002 in 2003. gne-308267
Maček David, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, indeks, št. 29002855, izdala FNT
Ljubljana. gnp-308356
Madjar Monika, Ivanci 74, Bogojina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 1993 in 1994, izdano na ime Donša
Monika. gni-308313
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Malek Uroš, Gradiška 106, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2007. m-787
Malinger Martina, Gerečja vas 77,
Hajdina, spričevalo od 1. do 3. letnika
Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1987, 1988
in 1989. m-681
Matko Lea, Tekačevo 45, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Rogaška Slatina – smer splošna
gimnazija. gne-308142
Menard Žiga, Idrijska cesta 22, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 2006. gnm-308259
Mertok Nika, Bratonci 158, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, št. 868, izdano leta 2006.
gnl-308260
Meznarič Borut, Vinogradniška pot
28, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1994.
m-652
Mežič Boris, Velika vas 43, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice.
gnp-308331
Mihajlović Katja, Pod vinogradi 24,
Maribor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2002. m-696
Milavec Nataša, Pahorjeva 28, Koper –
Capodistria, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika SEDŠ v Kopru. gno-308332
Miodragović Slađan, Cesta dveh
cesarjev 106/s, Ljubljana, spričevalo 7. in
8. razreda OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani.
gnj-308187
Mitrović Nina, Ulica Tomšičeve brigade
13, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid. gnb-308295
Mlakar Natalija, Stanošina 11, Podlehnik,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2008. m-690
Močnik Marko, Hradeckega cesta
66, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 1993 in 1994.
gnb-308245
Močnik Nina, Gorje 3/a, Cerkno,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2005 in 2006.
gno-308207
Modic Gregor, Frankovo naselje 171,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ
Franca Bukovca Medvode Preska, izdano
leta 1982. gnn-308208
Mrđenović Niko, Fizine 3, Portorož –
Portorose, spričevalo Srednje gostinske
in turistične šole v Izoli, izdano leta 2005.
gnn-308337
Mržljak Mateja, Čopova ulica 16,
Črnomelj, spričevalo o poklicni maturi
Šolskega centra Rogaška Slatina, izdano
leta 2008. gnn-308283
Mudrinić Klementina, Drska 46, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Vrtnarske
šole Grm Novo mesto. gnc-308469
Muhič Andraž, Gabrje pri Stični 42,
Ivančna Gorica, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
– gimnazija, izdano leta 2004. gnp-308156
Mulh Tamara, Štefan 35, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2006 in 2007.
gnd-308243
Murn Gašper, Cesta Radomeljske čete
26, Radomlje, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2008. gnq-308280
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Muršec Bogomir, Ciglence 9, Spodnji
Duplek, diplomo Fakultete za strojništvo v
Mariboru. m-644
Musizza Teja, Belokranjska cesta
47, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2002.
gnf-308316
Muzek Tanja, Meškova 4, Ptuj, spričevalo
1. in 2. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 2003 in 2004. m-660
Nardin Nejc, Jamova cesta 48, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnf-308141
Našič Žiga, Ulica Manice Komanove
8, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
ŠCPET Ljubljana, izdano leta 1999 in 2000.
gng-308215
Nedeljko Ivica, Cesta proletarskih brigad
77, Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
IKŠ Maribor, izdano leta 1988, 1989 in 1990.
m-729
Nedeljko Ivica, Cesta proletarskih brigad
77, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
IKŠ Maribor, izdano leta 1991. m-654
Novak Beržan Sara, Krivec 4, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2009. gnm-308359
Novak Maja, Finžgarjeva 1/a, Bled,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
na EGSŠ Radovljica, izdano leta 2006.
gnf-308291
Novak Marija Maruša, Petelinje 4,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnik
Srednje gradbene šole, izdano leta 1979 in
1980, izdano na ime Zver Marija Maruša.
gnp-308606
Novak Sanja, Šmartinska 22/a, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, šolsko
leto 2003 /04. gnq-308180
Orešar Rok, Gubčeva ulica 10, Brežice,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2007.
gnx-308273
Orgolič Nastja, Prvomajska ul. 3,
Maribor, obvestilo o uspehu Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2009.
m-793
Osmanović Alisa, Polje 23, Zagorje ob
Savi, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole Zagorje. gnj-308387
Padar Anja, Mala vas 39, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca,
izdano leta 2002. gnr-308279
Panić Saša, Kotor Varoš, BIH, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Kranj, izdano leta 1989. gnf-308216
Pasarič Alja, Tomšičeva 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004
in 2005. m-688
Pavšič Mateja, Keleminova 4, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007 in 2008. m-797
Pečko Vanesa, Sp. Gasteraj 45/b,
Jurovski Dol, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2008.
m-721
Pečolar Marko, Gradišče 4, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Ravne na Koroškem. gno-308336
Pengov Taraniš Jošt, Štihova 11,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika SŠOF v
Ljubljani, izdano leta 2005. gne-308167
Pengov Taraniš Jošt, Štihova 11,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika SŠOF, izdano
leta 2007. gny-308297

Perinič Nina, Prijateljeva 10, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, v Celju, izdano leta
2008. gnx-308373
Pernek Branko, Limbuška cesta 116,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Gustav
Šilih, izdano leta 1975. m-756
Pernek Branko, Limbuška cesta 116,
Maribor, diplomo Srednje gradbene šole,
izdana leta 1978. m-752
Pernek Jure, Kocenova 6, Maribor,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2006 do
2009. m-727
Petak Katarina, Linhartova 22, Celje,
indeks, št. 81659522, izdal EPF Maribor.
m-779
Petermanec Luka, Ul. Kirbiševih 4,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. in
4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
1998 in 1999. m-798
Peternelj Boštjan, Vrstna ulica 55,
Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole
v Ljubljani. gnw-308224
Petovar Karolina, Hum pri Ormožu 88,
Ormož, spričevalo 5. letnika Ekonomske
šole Ptuj. m-659
Petrič Meta, Gradišče pri Vipavi 29/b,
Vipava, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2006.
gny-308222
Plajh Marcel, Strma ulica 1, Oplotnica,
spričevalo Srednje gradbene šole – smeri
tehniška gimnazija, izdano leta 2004.
gnd-308368
Podkrajšek Vesna, Velenjska cesta 5,
Žalec, maturitetno spričevalo I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2002. m-790
Pogačar Helena, Testenova ulica 33,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995, izdano na ime Markuža Helena.
gnu-308201
Pogačar Kristina, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika SŠOF
v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gnc-308144
Potočnik Jure, Hočko Pohorje 58/a,
Hoče, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem – gostinski tehnik,
izdano leta 2009. m-719
Pozderec Andrej, Strossmayerjeva
13, Maribor, indeks, št. 2034412, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Maribor. m-800
Požgaj Izidor, Obrežje 49/a, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Brežice – prodajalec, št.
1005, izdano leta 1999. gnz-308621
Prdić Diana, Jakopičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Savsko
naselje Ljubljana, izdano leta 2001.
gnq-308255
Predikaka Vladka, Brezula 9, Rače,
indeks, št. 81657643, izdala EPF Maribor.
m-783
Prelogar Miha, Cesta 15. aprila 6,
Kisovec, potrdilo o uspehu 2. letnika
Gimnazije in ekonomske srednje šole –
ekonomska gimnazija, izdano leta 2007.
gnk-308486
Prepeluh Laura, Pot v dolino 41/c,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnv-308275
Prezelj Karin, Župančičeva 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje trgovske šole Slovenska Bistrica,
izdano leta 2001, 2002 in 2003. m-778

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijatelj Marko, Kompolje 30, VidemDobrepolje, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta
2001 in 2002. gnl-308489
Prijatelj
Matevž,
Kompolje
120,
Videm-Dobrepolje, indeks, št. 74070388,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnn-308212
Pucko Andreja, Gačnik 72, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1992, 1993 in 1994. m-747
Pugelj
Jernej,
Kletna
ulica
8,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Center Celje, izdano leta 2006.
gnp-308256
Qendresa Bytyqi, Glavni trg 14, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje in poklicne
ekonomske šole v Kranju. gnd-308468
Radičević Tanja, Gorkega 6, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem – kuhar, izdano leta
2009. m-792
Rajšp Andreja, Ul. Berte Bukšek 8,
Maribor, indeks, št. 80014021, izdala EPF
Maribor. m-682
Rakuša
Mihael,
Vojščica
41/D,
Kostanjevica na Krasu, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, izdano leta 2005. gnc-308194
Rapnik Barbara, Javornik 36, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 27005145, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnp-308381
Rauter Urška, Sele pri Polskavi 1,
Pragersko, spričevalo 3. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m-641
Resnik Tina, Trg na Stavbah 6, Litija,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2008. gnj-308262
Robnik Mateja, Zg. Slemen 43, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2005.
m-773
Rovšek Sara, Koroška 24, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gnc-308294
Rozman Roki, Dovže 33, Mislinja,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Slovenj Gradec, izdano leta
2006. gng-308390
Rožanc Marjeta, Falska cesta 107, Ruše,
spričevalo 8. razreda OŠ Andragoškega
zavoda Maribor, izdano leta 1994. m-737
Rudolf Beno, Kuratova 4, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, št.
3100, izdano leta 2007. gnl-308210
Saprunov Luka, Dergomaška ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2003. gnv-308175
Savarin Oskar, Gregoričeva 38, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2005. gnq-308205
Selaković Klemen, Vodmatska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja
in Murna, izdano leta 2005. gno-308607
Senekovič Jure, Za kalvarijo 106,
Maribor, maturitetno spričevalo Škofijske
klasične gimnazije Maribor, izdano leta
2009. m-786
Sešel Aleš, Graškogorska cesta 3,
Velenje, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 1992. gnz-308246
Simčič Patrick, Biljana 24, Dobrovo
v Brdih, spričevalo 1. letnika Srednje

ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici.
gny-308247
Skik Anja, Moste 80/h, Komenda,
spričevalo 3. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 2008. gnv-308250
Skrbinšek Kristina, Prešernova cesta 7,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Majde
Vrhovnik, izdano leta 2003. gno-308307
Slana Nina, Belšakova ulica 16, Ptuj,
indeks, št. F0006626, izdala FF. m-789
Sluga Milan, Obrov 13, Obrov, spričevalo
od 1. do 3. letnika Poklicne kovinarske in
avtomehanične šole Koper, izdano leta
1973, 1974 in 1975. gnm-308209
Sodec Irena, Ul. Heroja Vojka 17,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole, izdano leta 1995 in 1996.
gnl-308160
Solar Matej, Andrejci 17/c, Martjanci,
spričevalo Srednje biotehnične šole Rakičan,
izdano leta 2009. gnx-308623
Sope Violeta, Trg bratov Mravljakov 2,
Šoštanj, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Srednje upravno-administrativne šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gne-308317
Spacal Boštjan, Vojščica 57, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 2000. gni-308288
Spacal
Boštjan,
Vojščica
57,
Kostanjevica na Krasu, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 1999.
gnh-308289
Spacal Boštjan, Vojščica 57, Kostanjevica
na Krasu, maturitetno spričevalo Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 2000. gnj-308287
Stamenković
Suzana,
Čečovlje
60/a, Ravne na Koroškem, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje naravoslovne in
pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem,
izdano leta 1983. gnx-308598
Starič Matevž, Ložnica pri Žalcu 35,
Žalec, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2007. m-753
Starič Saša, Goričica pri Ihanu 19B,
Domžale, spričevalo 2., 3. in 4. letnik
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnn-308508
Starina Barbara, Kolenov greben 7,
Radeče, spričevalo SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2008. m-777
Stefanovič David, Pristavška cesta 2,
Tržič, spričevalo o opravljeni poklicni maturi
Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2008.
gnu-308151
Stipenič Mitja, Ulica nad mestom 9,
Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor – smer gimnazija,
izdano leta 2005 in 2007. m-717
Strmšek Gorazd, Ulica Metoda Mikuža
10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev – Litostroj.
gnb-308270
Strnad Marko, Ulica talcev 5, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje
– smer kuhar, izdano leta 1989. m-735
Šarac Miloš, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra v Celju – Poklicno tehniško elektro in
kemijska šola – kemijski tehnik, izdano leta
2006. gnm-308284
Šimek Boštjan, Madrinjakova 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje – medijski tehnik, izdano leta
2005. m-645
Šipek Brigita, Negova 32, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-799
Škoda Tjaša, Dolga vas 5, Žužemberk,
spričevalo 3. letnika SŠG Novo mesto, št.
3373, izdano leta 2004. gng-308190
Šmid Janja, Koroška cesta 54, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m-647
Šosterič Miha, Sp. Velka 85, Zgornja
Velka, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor – tehniška gimnazija, izdana
leta 2006. m-780
Špendija Maja, Kog, Vitan 19, Murska
Sobota, spričevalo o poklicni maturi in
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdani leta
2002, 2003 in 2005. m-633
Špenko Žiga, Prešernova 12, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdani leta 2004 in 2005. m-770
Štajdohar Marija, Stari trg ob Kolpi 4,
Stari trg ob Kolpi, spričevalo 1., 3. in 4.
letnika Gimnazije pedagoške smeri v
Ljubljani, izdano leta 1970, 1973, 1974.
gnj-308487
Štajdohar Marija, Stari trg ob Kolpi 4,
Stari trg ob Kolpi, maturitetno spričevalo
Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani,
izdano leta 1976. gni-308488
Štraus Anita, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Danila
Kumar, izdano leta 2002. gnj-308162
Šušković Darko, Zagorica 9, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gnk-308186
Tarman Luka, Cesta na Breg 18, Log
pri Brezovici, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Ljubljana – tehnična gimnazija,
izdano leta 2007. gnr-308229
Tašner Brigita, Mestni vrh 89, Ptuj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1989 do
1992. gni-308338
Tavčar Aleš, Donja Počehova 12,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. in 4.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1998 in
1999. m-746
Teraž Nina, Marčičeva 12/b, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2004 in 2005.
m-774
Terzin Damjan, Cankarjeva ulica 33,
Trebnje, spričevalo 3. in 4. letnika SŠPTNU
Novo mesto, izdano leta 1990 in 1991.
gnb-308145
Tkalec Jean Robert, Marčinkova ul.
1, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta 2006.
m-665
Tojić Sandra, Ulica Hermana Potočnika
17, Ljubljana, spričevalo 1. in obvestilo o
uspehu 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca
v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2008.
gnq-308355
Tolič Ilija, Preradovičeva 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole, izdano leta 1980. m-672
Toplak Marko, Juršinci 21, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje kmetijske šole Ptuj –
kmetijski tehnik, izdano leta 1997 in 1998.
m-709
Toplak Thomas, Maistrova 11, Ptuj,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m-716
Trampuž Maja, Brkinčeva ul. 12, Sežana,
obvestilo o uspehu Srednje turistične šole na
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Ljudski univerzi Sežana, izdano leta 2006 –
poklic turistični tehnik. gnl-308214
Trobiš Nataša, Pečovnik 26/b, Celje,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje. m-685
Udovč Aleksander, Hrušica 48, Novo
mesto, spričevalo Biotehniške gimnazije
Grm Novo mesto, izdano leta 2006.
gnc-308619
Udovč Aleksander, Hrušica 48, Novo
mesto, spričevalo Biotehniške gimnazije
Grm Novo mesto, izdano leta 2005.
gnb-308620
Urbas Ema, Vrhpolje pri Šentvidu 1,
Ivančna Gorica, maturitetno spričevalo in
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Josipa Jurčiča, izdano leta 2006.
gnr-308158
Vadnjal
Mojca,
Tratnikova
ulica
44, Ljubljana, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano na ime
Zgonc Mojca. gnr-308254
Vajs Vlasta, Zg. Vižinga 30, Radlje
ob Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1981. gno-308482
Varlec Marjetka, Bizeljska cesta 57,
Bizeljsko, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije v Brežicah, izdano leta 2004.
gne-308367
Veljak Tomaž, Škocjanska pot 26a,
Koper – Capodistria, spričevalo o končani
OŠ Pinka Tomažiča, izdano leta 2003.
gnk-308611
Verbič Dejan, Brod 6, Logatec, maturitetno
spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnb-308345
Verbošt Gorazd, Spodnji Gasteraj 66/a,
Jurovski Dol, maturitetno spričevalo in
spričevala od 1. do 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1999 do 2002. m-740
Vertič Lavra, Ul. heroja Lacka 8, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 2004. m-711
Vidovič Mojca, Ul. Nade Kovačič 18,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 2001. m-710
Vinkovič Zdravko, Gajevci 17, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Strojne šole v Ptuju, izdano
leta 1983 in 1984. m-679
Vnuk Vitomir, Borštnikova ulica 33,
Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2003 in 2006. m-764
Vogel Marko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojno kovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 1983. gnw-308599
Vogrinec Alen, Dalmatinska 42, Maribor,
indeks, št. 20013185, izdala Fakulteta za
logistiko Celje. m-750
Vute Natalija, Greenwiška 10/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2005. m-693
Vute Natalija, Greenwiška 10/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2003. m-686
Vute Natalija, Greenwiška 10/a, Maribor,
spričevalo o poklicni maturi Srednje strojne
in poslovne šole Maribor, izdano leta 2007.
m-694
Zadravec Štefanija, Veščica 8/e,
Ljutomer, spričevalo 1., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
tehnične šole Murska Sobota – konfekcijski
tehnik. gng-308340
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Zagorac Dejan, Vrbanska 18, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SKSMŠ Maribor – finomehanik,
izdano leta 1999. m-802
Zajc Denis, Njiverce vas 37/e, Kidričevo,
spričevalo 4. letnika Biotehniške šole v
Mariboru, izdano leta 2009. m-678
Zamrnik Petra, Krnica 6, Luče, spričevalo
3. letnika SŠGT Celje – gostinski tehnik,
izdano leta 2009. m-731
Zidar Miha, Štihova ulica 25, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gnj-308312
Zlodej Janja, Fala 19, Selnica ob Dravi,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole v Rušah, izdano leta 2008.
m-704
Zorko Patricija, Pongrad 163, Velenje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2009. gnq-308480
Zorko Samo, Rimska cesta 58, Čatež
ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2007. gni-308138
Zupančič Mitja, Soteska 35, Straža,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
lesarske šole v Novem mestu, izdano leta
2003. gnc-308344
Žokalj Nejc, Bevkova 3, Brežice, indeks,
št. 81611863, izdala EPF Maribor. m-754
Žolger Anita, Majšperk 14/a, Majšperk,
spričevalo od 1. do 4. letnika Ekonomske
šole Ptuj – upravni tehnik, izdano leta 1995,
1996, 1997 in 1998. m-648
Žorž Erika, Vrtojbenska cesta 8,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Srečka Kosovela Sežana,
izdano leta 1999. gnm-308334
Žunec Igor, Metoda Mikuža 12, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnila SGGEŠ Ljubljana,
izdano leta 2006 in 2007. gnc-308594
Žunko Denis, Uskoška 27, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdana leta 1987.
m-796
Žvanut Luka, Kamniška cesta 57/c,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2004,
2005 in 2006. gnx-308173

Drugo preklicujejo
Alič Urška, Murave 9, Poljane nad
Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
20060003, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnt-308177
Anderlič Sabina, Straža 17, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 11080115,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gng-308365
Antončič Ana Jasna, Kampel 1, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 71171534, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gns-308253
Arh Matevž, Šentvid pri Stični 118/e,
Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico,
št. 41210196, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnt-308202
Avgustini Loreta, Gašperičeva ul.
5, Miklavž na Dravskem polju, dijaško
izkaznico, izdala III. gimnazija, št.
0005906158. m-707
Avsenak Matej, Prihodi 35/a, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 21017351, izdala
FDV Ljubljana. gnl-308360

Bajrović Haris, Ulica Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, službeno izkaznico, št. 102402, izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve, leta 2007.
gnq-308159
Bakalovski Nikola, Dunajska cesta
103, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21030895, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-308249
Bašič Natija Alina, Valvasorjeva 50,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61232086,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-702
Begič Ermina, Šmartinska 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01008137, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnk-308361
Beguš Špela, Tumov drevored 11,
Tolmin, študentsko izkaznico, št. 19489554,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnz-308196
Belingar Simon, V Brezov log 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63070035,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnq-308305
Benigar Bogomil, Smledniška cesta
18, Kranj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500012083000, izdal Cetis Celje.
gns-308378
Bernetič Luka, Štihova 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11240170060,
izdano pri Inštitutu in akademiji za
multimedije Ljubljana. gnj-308237
Bidžić Aleksandar, Trg 18, Prevalje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500017115001, izdal Cetis Celje.
gnn-308358
Bizjak Aleksander, Cankarjeva ulica
9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003047000, izdana na ime Armin
Hadžić, Cesta maršala Tita 2, Jesenice.
gnc-308219
Bregar Gašper, Hrvaški brod 8, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 26105988, izdala
FGG v Ljubljani. gnf-308516
Burjek Janja, Lesno Brdo 2/b, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 01002260, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnk-308386
Butkeyeva
Yevgeniya,
Tavčarjeva
12a, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 18080096, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-308303
Crljić Marina, Prešernova ulica 2, Šentilj
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
81667723, izdal EPF Maribor. m-647
Crnjac Barbara, Slivniška ulica 10/a,
Orehova vas, dijaško izkaznico, izdala II.
gimnazija Maribor, št. 0005986863. m-706
Černoš Sanjin, Obrežje 14, Jesenice
na Dolenjskem, študentsko izkaznico,
št. 18000631, izdala FF v Ljubljani.
gnu-308401
Darovic Simona, Knezdol 24, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 31260071,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnk-308536
Delic Melita, Titova 70, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 62080518, izdala
Fakulteta za turistične študije Portorož.
gnd-308193
Dimić Tanja, Levarjeva 69, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070941, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnw-308299
Dolinar Želimir, Glavarjeva ulica 8,
Ljubljana, orožni list, št. 5700, izdala UE
Ljubljana. gnu-308351
Drabik Jug Tjaša, Frankovo naselje
68, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 01004233, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnx-308348
Drobni Tadej, Stanošina 30/a, Podlehnik,
študentsko izkaznico, št. 93613414, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-675
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Dušak Rebeka, Cerklje ob Krki 10,
Cerklje ob Krki, študentsko izkaznico, št.
61247998, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m-700
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003048000, izdana na ime
Štampohar Tomaž. gnz-308296
Ferlež Mitja, Ulica bratov Tuma 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
31240192, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnj-308462
Forstnerič Klemen, Stražunska ulica
5, Maribor, dijaško izkaznico, izdal SERŠ
Maribor, št. 005899372. m-708
Gajić Slaviša, Cesta v Kresnice 9,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ERSŠG
Ljubljana. gno-308232
Galič Marina, Veliki Vrh 62, Cirkulane,
študentsko izkaznico, št. 61238158, izdala
FF v Mariboru. m-650
Geltar Katja, Ulica Mirana Jarca
22, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
71080174, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gnv-308450
Gjurin Severa, Laknerjeva ulica 7,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01001098, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnc-308323
Glavnik Teja, Razgor 15, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 31260057,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnj-308537
Gomol Zala, Maroltova ulica 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070059, izdala
FF Ljubljana. gnc-308394
Gracer Renato, Spodnji Jakobski Dol
2/I, Pesnica pri Mariboru, študentsko
izkaznico, št. 93602739, izdala Fakulteta
za gradbeništvo Maribor. gnc-308269
Gregl Peter, Janeževa Gorca 6, Bizeljsko,
službeno izkaznico, št. 103500 izkaznica
zasebnega varovanja, izdana 9. 1. 2009.
gnb-308195
Grmek Neža, Kobjeglava 38, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 64080498,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gng-308165
Grobelnik, d.o.o., Dobrna, Klanc 64,
Dobrna, original izvod licence za vozilo TAM
190, reg. št. CE T1-094, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gns-308603
Groff Silvij, Šibeniška ulica 15, Ajdovščina,
certifikat NPK, št. 2227 v cestnem prometu.
gnu-308226
Harc Gregor, Kamniška braba 37,
Kamnica,
študentsko
izkaznico,
št.
E1012749, izdal FERI Maribor. m-804
Hleb Katja, Kogojeva ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41030241,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnb-308170
Hribar Robert, Veliki hrib 9, Laze v
Tuhinju, študentsko izkaznico, št. 63060080,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gnt-308527
Hribenšek Eva, Ložnica 22, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 27005406,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnt-308352
Hribernik Rok, Čretniška ul. 15, Poljčane,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0005966769. m-768
Hutinski Alenka, Nova ulica 22, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93590063, izdala
Fakulteta za strojništvo – smer tekstilstvo.
m-743
Janžovnik Kristina, Čreta 2, Nazarje,
študentsko izkaznico, št. 19485341,

izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnv-308200
Jordan Ines, Jamova cesta 50,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠCPET.
gnq-308605
Jurančič Gašper, Prisoje 8, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-04405-00/96, ser.
št. 96-2163. gnn-308333
Kariž Manca, Hafnerjeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18040405, izdala
FF v Ljubljani. gnw-308524
Kebrič Jasna, Ulica talcev 69, Orehova
vas, vozno karto, št. 11168, izdal Veolia
transport. m-723
Kebrič Jasna, Ulica talcev 69, Orehova
vas, vozno karto, št. 11168, izdal Veolia
transport. m-695
Kocbek Urška, Rogoška cesta 33,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 21060278, izdala Fakulteta
za družbene vede. gno-308157
Kočevar Tomaž, Rosalnice 37, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 64000236, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnu-308526
Kojc Janez, Čermožiše 62/a, Žetale,
študentsko izkaznico, št. 71080193,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnz-308321
Koler Mateja, Sp. Ščavnica 4, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
51041282, izdala Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede Maribor. m-757
Kopun Amanda, Zg. Porčič 94, Lenart
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
01008128, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnm-308384
Korelc Stanislav, Frankovo naselje
66/a, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
63040234, izdala Fakulteta za računalništvo
v Ljubljani. gne-308517
Koren Tjaša, Sužid 13, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 20030225, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnf-308391
Kos Matej, Dolgo Brdo pri Mlinšah
8/e, Izlake, študentsko izkaznico, št.
12090040595, izdala Višja strokovna šola
v Celju. gnv-308525
Kos Sabina, Glava cesta 33, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 21080246, izdala
FDV Ljubljana. gnf-308366
Kos Zala, Sušnikova 24, Muta,
študentsko izkaznico, št. 71175105, izdala
Pravna fakulteta Maribor. gnt-308602
Kralj Andrej, Dolenji Boštanj 107, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 93619067, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Mariboru. m-713
Kuster Rene, Bukovec 21, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdal SERŠ
Maribor, št. 0005925174. m-703
Kuzmin Tomaž, Cesta oktobrskih žrtev
14, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
63090263, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gno-308382
Lah Luka, Prvomajska 19, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 81646586,
izdala EPF Maribor. m-705
Lavtar Ajda, Gorenja vas – Reteče
34, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
18050657, izdala FF Ljubljana. gnk-308311
Lemajić Uroš, Gledališka 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81632464, izdala
EPF Maribor. m-759
Lešnik Urška, Kozjak 7, Ceršak,
študentsko izkaznico, št. 81667406, izdala
EPF Maribor. m-692
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Lobo Transport Lorenčič Boris s.p.,
Liparjeva cesta 026, Mengeš, licenco
skupnosti za voznika, št. 005710/MJ 16-23977/2008, izdana na ime Milković Milan,
veljavno do 11. 5. 2009. gnz-308596
Lobo Transport Lorenčič Boris s.p.,
Liparjeva cesta 026, Mengeš, licenco
skupnosti za voznika, št. 005710/BGD16-12968/2008, izdano na ime Vukojević Danko
z veljavnostjo do 6. 4. 2009. gny-308597
Lončar Iztok, Cesta na Jezero 20,
Cerknica,
študentsko
izkaznico,
št.
23060194, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnv-308300
Lončar Tina, Kropa 17, Gornji grad,
študentsko izkaznico, št. 20200506, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnr-308354
LPP d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500001171000, izdal Cetis Celje.
gnc-308369
Makovec Rok, Vrhovci, cesta XXI/022,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19859111, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnh-308314
Marković Jasmina, Razlagova 29,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 11007591,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gns-308203
Medle Maja, Gabrje, Šumeči Potok
25, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19485021, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnl-308385
Međanović Sara, Medvedova cesta
25, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21050511, izdala FDV v Ljubljani.
gnr-308379
Merkač Dušan, Stantetova ul. 2,
Maribor, potrdilo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za prevoze v cestnem
prometu, št. 620461, izdano leta 2008.
m-724
Mijatović Dragan, Moškričeva 34,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika Ljubljana. gnt-308377
Močnik Peter, Spominska ulica 13, Celje,
študentsko izkaznico, št. 24950388, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gni-308163
Murić Mirela, Tovarniška cesta 30,
Logatec, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnv-308325
Mustafa Gregor, Novake 31, Poljane nad
Škofjo Loko, službeno izkaznico, št. o1884 –
vojaška policija, izdana pri MORS Ljubljana.
m-728
Mutavčič Darko, Ulica bratov Vošnjakov
12, Celje, študentsko izkaznico, št.
26300216, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gnd-308318
Nemanič Polona, Rakovec 12, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 11050204,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnk-308286
Nered Matjaž, Spodnji Rudnik 19,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
23080222, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gni-308388
Nose Peter, Mali Korinj 26, Zagradec,
študentsko izkaznico, št. 63040285, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gns-308178
Nučič Benjamin, Strelac 7, Šmarješke
Toplice, študentsko izkaznico, št. 26106133,
izdala FGG Ljubljana. gnp-308181
Ogrinc Jana, Gotska 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19795651,
Ekonomska fakulteta. gnl-308610
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Osterman Mihael, Razlagova 17, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5320/00-97, ser. št. 2329/97.
gng-308290
Ošlovnik Uroš, Goriški vrh 51, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 93613717, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-734
Pekolj Martina, Jarška cesta 36, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50050890, izdala
Teološka fakulteta. gnq-308155
Pelca Mitja, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ERSŠG Ljubljana.
gnp-308231
Perić Sanja, Tolminska ulica 16,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11040079, izdala Zdravstvena fakulteta
Ljubljana. gnw-308149
Petek Aleš, Gorišnica 154, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. E1014695, izdal
FERI Maribor. m-782
Petek Simon, Konšakova ulica 9/a,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0005927081. m-748
Piciga Mateja, Borštnikova 51, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93651061, izdala
Univerza Maribor – kemijska tehnologija.
m-775
Pilar Jernej, Rupa 19, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 64050334, izdala Fakulteta za
elektrotehniko Ljubljana. gne-308492
Planko Miran, Hotunje 20, Ponikva,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 618626.
m-657
Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24,
Maribor, CEMT dovolilnico, št. 647 in 649
in pripadajoči zvezek, št. 647 in 649 za leto
2009, izdana pri GZS. gnz-308371
Plut Eva, Ragovska 38, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20202264, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnn-308383
Počkar Katja, Vrhpolje 48/a, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 41050201,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnm-308459
Pogačar Alenka, Ob rimski metropoli
46, Šempeter pri Gorici, študentsko
izkaznico, št. G1003983, izdala Fakulteta
za gradbeništvo. m-638
Porenta Pia, Šentvid pri Stični 116,
Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
gnd-308168
Potočnik Maja, Zg. Leskovec 19, Zgornji
Leskovec, študentsko izkaznico, št. F
0007821. m-760
Potočnik Maja, Endliherjeva 6, Ljubljana,
izkaznico odvetniške kandidatke, št. 247/08,
izdala Odvetniška zbornica Ljubljana.
gni-308213
Pulko Anja, Zlatolička 9/b, Starše,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija, št.
0005927140. m-656
Rakovec Simon, Zgornje Duplje 56,
Duplje, certifikat NPK v cestnem prometu.
gns-308153
Raspor Polona, Dolga Poljana 1/G,
Vipava, študentsko izkaznico, št. 71060194,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnm-308309
Rašić Nada, Gramozna pot 1, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 106369, Ministrstvo
za notranje zadeve. gnl-308310
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
carinske klešče št. 092. Ob-6688/09
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Ribič Karin, Podvelka 63, Podvelka,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 0005936055. m-676
Robič Nadja, Gozd Martuljek, Na trati
7, Kranjska Gora, študentsko izkaznico,
št. 71050416, izdala Biotehniška fakulteta.
gnu-308301
Rola Nataša, Zgornja Korena 9, Zgornja
Korena, študentsko izkaznico, št. 71173224.
gnp-308206
Rovšek Eva, Koroška 24, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana. gnd-308293
Sačer Dušan, Kermaunerjeva 15,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-02415-0/05, ser.
številka 966, izdala Uprava RS za pomorstvo
v Kopru dne 17. 8. 2005. gnt-308302
Savić Marko, Pot na Fužine 35, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnj-308362
Sečnik Taja, Vrhovci, Cesta XII/16,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gni-308363
Sekolec Kocijančič Ana, Ul. dr. Jagodiča
7, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 81638554, izdala EPF Maribor. m-722
Senica Luka, Globoko 8/H, Rimske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 63080320,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gnl-308510
Slana Mitja, Partizanska cesta 27,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico,
št. 2104149, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnh-308614
Smiljanič Davor, Cesta 6. maja 3,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 64060517,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnx-308523
Stavanja Peter, Puhova ulica 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64040157, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gns-308328
Strban Peter, Stopniška pot 1/a, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6399/00-98, ser.
št. 2083/2009. gnw-308624
Sumrak Mojca, Polule 73, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61242032, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-689
Šajt Nives, Ptišovci, Ulica 22. junija 1,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 01004387, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnu-308326
Šarić Miljenko, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. M1001158,
izdala Univerza Maribor – program
mehatronika. m-795
Šetar Rene, Leskovec 1, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 27005430,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gns-308353
Šmon Katarina, Lačna gora 1, Oplotnica,
vozno karto, št. 11636, izdal Veolia
Transport. m-726
Špan Petra, Visočje 6, Planina pri
Sevnici, študentsko izkaznico, št. 41060061,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljana.
gny-308172
Španinger Kaja, Trčova 219, Malečnik,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 0005927122. m-655
Tori Tanja, Veliki Videm 24, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 19482979,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnx-308198
Trček Tadej, Pot na Plešivico 6, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.

20050494, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gny-308272
Troha Irena, Velike Žablje 90, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18080932, izdala
Filozofska fakulteta. gng-308615
Tušek David, Novi svet 9, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 19441201,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnb-308220
Umbergar Kristina, Gratova ulica
27, Škofljica, študentsko izkaznico, št.
19455149, izdala Ekonomska fakulteta.
gnp-308306
Urh Janja, Mladinska ul. 4/c, Vuzenica,
študentsko izkaznico, št. 93638950, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
m-761
Vajdič Simon, Smetanova ulica 52,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21030724,
izdala FDV Ljubljana. gnd-308643
Veit Aljoša, Panonska 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E 1013562, izdal
FERI Maribor. m-767
Veletanlić
Sanel,
Ulica
heroja
Staneta 5, Žalec, voznikovo kartico št.
1070500001616000. gnb-308595
Vinkovič Tanja, Gorišnica 71b, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 11080284, Visoka
šola za zdravstvo. gnn-308608
Virtnik Dejan, Ogljenšak 27, Zgornja
Polskava, službeno izkaznico, št. 1881 –
vojaška policija, izdana pri Ministrstvu za
obrambo. m-732
Vitez Luka, Kovačičeva 3/c, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
41070200, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnh-308389
Vnuk Laura, Trčova 223, Malečnik,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 0005927197. m-677
Vogrin Daniela, Vukovje 13, Pernica,
študentsko izkaznico, št. 11080285, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnm-308609
Vogrin Tadej, Dobrna 68, Dobrna,
študentsko izkaznico, št. 63080376, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnm-308509
Vračko Matej, Grušena 1, Zgornja
Kungota,
študentsko
izkaznico,
št.
61250372, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m-687
Vranjek Urška, Turiška vas 20, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 18061306,
izdala Filozofska fakulteta. gnk-308161
Weber Nik, Karlovška cesta 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19484211, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gni-308188
Zorin Marjeta, Tržišče 34/a, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 81647675,
izdala EPF Maribor. m-718
Žavbi Andrej s.p., Zbilje 61 B, Medvode,
licenco, št. 011381/001 za vozilo z reg. št. LJ
59-4RD, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnr-308604
Žel Mateja, Malna 11/c, Jurovski Dol,
študentsko izkaznico, št. 31270111,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnm-308584
Žerič Senka, Zaloška 92/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19928860,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-308616
Žitnik Primož, Sorška cesta 7, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 25006699,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnz-308171
Žmuc Gaja, Ulica Malči Beličeve
95, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnh-308364
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Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1-UPB3)
Glavne spremembe zadnje novele zakona (ZGD-1C) se nanašajo na poglavje o
delniški družbi.

hrvuêvê
nvzwvkhyzrpoê
ky|%ihoê
Ânk¾¡¾|wi£Ã
êê
qê{O

Nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov je urejeno bolj restriktivno:
– njihovi prejemki morajo biti v skladu s politiko razdelitve dobička
po sklepu skupščine,
– nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade upravi,
– uveljavlja se odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov
pri nadzoru nad izplačevanjem nagrad upravi,
– člani nadzornih svetov ne morejo biti več udeleženi pri dobičku.
V zvezi s skupščino so natančneje določene vsebina in objava sklica ter
organizacija skupščine (roki, prijava, pooblaščenci, uporaba varnih elektronskih
medijev …). Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem
trgu, pa mora izpolnjevati še dodatne zahteve glede sklica.
Kot je po novem skupščina pristojna za določitev politike prejemkov organov
vodenja ali nadzora, so tudi pravila, kaj in komu poročati, zdaj jasnejša:
delničarji bodo tako bolje obveščeni. Tudi do nasprotja interesov ne bo več
prihajalo tako pogosto, saj novela ta pojem natančno določi.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-439-8
Število strani: 448
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

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

! • uradno prečiščeno besedilo

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

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

38 €
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