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Leto XIX

Javni razpisi
Ob-6864/09

Ob-6891/09

Obvestilo

Obvestilo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z
dne 30. 1. 2009, Ob-1440/09, znova povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni
razpis. Prvič so bila sredstva povečana na
podlagi Obvestila v Uradnem listu RS, št. 40
z dne 29. 5. 2009, Ob-4153/09. Obvestilo se
nanaša na 5. točko javnega razpisa: višina
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
in obdobje financiranja. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, tako
znaša 28.568.750,00 EUR, od tega:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu Spodbujanje zaposlovanja za krajši
delovni čas, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30. 1. 2009, Ob-1441/09,
povečana sredstva, ki so na razpolago za ta
javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis, tako znaša 6.610.500,00
EUR od tega:

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb

Subvencija za zaposlitev brezposelnih oseb:
Leto

6849 – sredstva
ESS (85%)

2009

7.990.000,00

2010

10.173.437,50

2011

6.120.000,00

Skupaj

24.283.437,50

6998 – sredstva
LU (15%)

Skupaj

Leto

9235 – sredstva
ESS (85%)

9.400.000,00

2009

3.493.925,00

616.575,00

4.110.500,00

1.795.312,50 11.968.750,00

2010

1.700.000,00

300.000,00

2.000.000,00

1.080.000,00

2011

425.000,00

75.000,00

500.000,00

5.618.925,00

991.575,00

6.610.500,00

1.410.000,00

7.200.000,00

4.285.312,50 28.568.750,00

Skupaj

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Št. 0219/2009

Skupaj

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Ob-6907/09
Popravek

V celotnem besedilu javnega razpisa
za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev
ob prehodu v podjetja (št.II), objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 8. 5. 2009,
se naslov izvajalca javnega razpisa »Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana« spremeni
tako, da se glasi »Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0219/2009

9247 – sredstva
LU (15%)

Ob-6908/09
Popravek

V celotnem besedilu javnega razpisa za
sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 30. 4. 2009, se naslov
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izvajalca javnega razpisa »Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana« spremeni tako, da se
glasi »Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 430-592/2009/4
Ob-6836/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,
61/08) in Zakona o ratifikaciji Konvencije
Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z
ljudmi (Uradni list RS-MP, št. 14/09) objavlja
Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
»Oskrba žrtev trgovine z ljudmi –
namestitve v varni prostor« v letih
2010–2011
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki
namestitve v varni prostor v primeru, ko se
žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem
postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– 24-urno dosegljivost po telefonu za
žrtve,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki
Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno
besedilo),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi v
celotnem kazenskem postopku,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora v času varne namestitve,
– osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v
slovenskem, angleškem in ruskem jeziku
(50.000 kom.).
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa, je 80.000 EUR.
Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve, proračunska postavka 6094 – Oskrba migrantov.
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IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2011, sredstva pa
morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz vloge na javni razpis;
2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za
druge namene;
3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje
dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem
aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno
varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 2/02, 111/05 – odl. US:
U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za društva,
ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka
87 ali 88: priložen s strani upravne enote
overjen statut društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti);
5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer
se bo izvajala varna namestitev);
6. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo –
podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi)
24-urno dosegljivost po telefonu (dokazilo
– izpolnjeni obrazci in podpisana izjava v
razpisni dokumentaciji);
8. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek prisilnega prenehanja, oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
9. v projektu se zagotavljajo sredstva
v višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem
varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri
socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih
izkušenj (prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti državljan Republike
Slovenije. V primeru povečanega obsega
dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi
strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na
dejansko število opravljenih ur na projektu,
po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi strokovni delavec je
lahko vključen preko podjemne pogodbe.
Zanj je zahtevana izobrazba višja ali visoka
šola ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v
69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr.,
41/07 – popr.);
10. strokovna delavca iz prejšnje točke
nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev
(dokazilo – podpisani izjavi v razpisni dokumentaciji);

11. zoper strokovna delavca iz 10. točke
tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – podpisani
izjavi v razpisni dokumentaciji);
12. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih
ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri
urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava
v razpisni dokumentaciji);
13. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni
dokumentaciji);
14. zagotavljajo strokovno usposabljanje
izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona
storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge,
ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o
izbiri izvajalca in višini sredstev.
1. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj
oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi
strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima
drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru,
da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa
prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika.
2. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se
ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga
za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno
2 točki.
Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja
predvsem s področja dela z žrtvami trgovine
z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga
0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme
vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.
Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme
vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa
prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer
lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.
Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja
ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju
najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za
drugega strokovnega delavca prejme vloga
1 točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja.
3. Višina odhodkov za stroške dela za
prvega strokovnega delavca:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina
odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede v
vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi od-
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hodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge
pa v odstotnem deležu manjše število točk
glede na odstopanje od najnižjih odhodkov
za stroške dela, pri čemer vloga ne more
prejeti manj kot 0 točk.
Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca.
4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v
primeru oskrbe v varnem prostoru:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega
dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo prijavitelj navede v svoji
vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev
trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne
v varnem prostoru prejme 4 točke, ostale
vloge pa v odstotnem deležu manjše število
točk glede na odstopanje od najnižje cene
oskrbnega dne v varnem prostoru, pri čemer
vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.
Maksimalna vrednost cene oskrbnega
dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 35 EUR.
5. Cena izdelave in distribucije informativnega gradiva:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribucije informativnega gradiva,
ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Vloga z
najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vloge pa
v odstotnem deležu manjše število točk glede
na odstopanje od najnižje cene izdelave in
distribucije informativnega gradiva, pri čemer
vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.
Informativno gradivo je namenjeno tujcem – imetnikom in prejemnikom delovnih
dovoljenj za rizične poklice (plesalke, poklici
v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu …)
ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovoljenj
za prebivanje ali vizumov oziroma se jim
izdajajo dovoljenja za prebivanje ali vizumi,
prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča.
Informativno gradivo bo na voljo na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih prehodih,
upravnih enotah, centrih za socialno delo in
v azilnem domu.
V ta namen bo izvajalec programa zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih
gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih
populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem
naročanju in bo za izdelavo informativnega
gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s
področja javnega naročanja.
Maksimalna vrednost izdelave in distribucije informativnega gradiva je 4.000 EUR.
6. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel
najvišje število točk. V primeru, da bosta
dva projekta dosegla enako število točk, bo
izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
VII. Način financiranja projekta in upravičeni stroški
Naročnik bo financiral naslednje stroške:
1. Stroški dela
V projektu je zagotovljeno financiranje
stroškov dela za enega zaposlenega (prvi
strokovni delavec) v višini celotne plače (do
višine letne bruto plače navedene v razpisni
dokumentaciji in vključno z vsemi dodatki in
drugimi izplačili (npr. regresom, dodatkom
za stalno dosegljivost, prehrano na delu,
potnimi stroški), za drugega delavca (drugi

strokovni delavec) pa samo za dejansko
opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v
skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni
delavec v projektu, za katerega se sredstva
zagotavljajo s tem razpisom, ne sme biti
zaposlen v drugih programih ali pri drugem
delodajalcu.
2. Stroški oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru
Namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec projekta mora v primeru zahteve Ministrstva za notranje zadeve omogočiti
ogled prostorov osebi, pooblaščeni s strani
ministra za notranje zadeve.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje
stroške: namestitev, prehrano, prevajalske
storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi
pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč
pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore v
celotnem kazenskem postopku in psihosocialna pomoč, varovanje varnega prostora v
času izvajanja varne namestitve.
3. Izdelava in distribucija informativnega
gradiva
Naročnik bo izvajalcu financiral dejanske
stroške, povezane z izdelavo in distribucijo informativnega gradiva, ki pa ne smejo
presegati vrednosti, navedene v izvajalčevi
vlogi na javni razpis.
4. Materialni stroški
Po predhodnem dogovoru in odobritvi
naročnika bodo financirani morebitni dodatni
materialni stroški, povezani z oskrbo žrtev
trgovine z ljudmi.
VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge:
1. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z
ljudmi 2010/2011«. Obrazca ni dovoljeno
spreminjati.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje elemente:
a) izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci za pripravo vloge iz I. dela razpisne dokumentacije;
b) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe iz II. dela razpisne dokumentacije;
c) s strani upravne enote overjen statut
(priloži samo društvo, ki ni registrirano za
opravljanje dejavnosti iz oddelka 87 ali 88);
d) dokazila o:
– državljanstvu Republike Slovenije za
prvega strokovnega delavca v projektu;
– izobrazbi za prvega strokovnega delavca v projektu;
– izobrazbi za drugega strokovnega delavca v projektu;
– dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/2 objave javnega razpisa) za prvega
strokovnega delavca v projektu;
– dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/2 objave javnega razpisa) za drugega
strokovnega delavca v projektu;
e) fotokopija delovne knjižice ali izpis o
obdobjih zavarovanja za prvega strokovnega delavca v projektu;
f) fotokopija delovne knjižice izpis o obdobjih zavarovanja za drugega strokovnega
delavca v projektu.
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V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil
zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene prijave, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi vloge.
V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku
vloge ne bo dopolnil, bo vloga izločena iz
nadaljnjega postopka izbire.
IX. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 16. novembra 2009,
najkasneje do 15. ure ali če je zadnji dan
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec
prijave iz IV. dela razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa:
1. Prijavitelji bodo o izboru programov
oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o
dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev
vlog.
2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo prijavitelj lahko vložil pritožbo na Ministrstvo
za notranje zadeve v roku 8 dni od prejema
sklepa oziroma obvestila.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.
gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 9. novembra 2009.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: eu.mnz@gov.
si ali po faksu 01/428-48-68, s pripisom:
"Dodatne informacije – javni razpis za izbiro
izvajalca projekta »Oskrba žrtev trgovine z
ljudmi – namestitve v varni prostor« v letih
2010–2011, št. 430-592/2009".
Na zahteve za dodatna pojasnila, ki jih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasen odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 449/09
Ob-6837/09
Na podlagi Zakona o uresničevanja
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB 1 in 56/08),
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljevanju:
ministrstvo) objavlja

Stran

2598 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

javni razpis
za oddajo v zakup in vodenje
Prešernove rojstne hiše v Vrbi in
Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka
JPR 114/2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor zakupnika javne kulturne infrastrukture, in sicer muzejsko
urejene rojstne hiše slovenskega pesnika
Franceta Prešerna, Vrba 2, občina Žirovnica (EŠD 840, nepremičnine parc. št. 663/1
in 679, k.o. Zabreznica) in muzejsko urejene rojstne hiše slovenskega pisatelja Frana Saleškega Finžgarja, Doslovče, občina
Žirovnica (EŠD 121, parc. št. 164 in 165/2,
k.o. Doslovče).
Ministrstvo bo z izbranim predlagateljem
sklenilo pogodbo o oddaji v zakup in vodenju po 93. členu (drugi odstavek, peta alinea) ZUJIK-a za dobo štirih let z možnostjo
podaljšanja.
2. Razpisno področje: kulturna dediščina: upravljanje s kulturno dediščino.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1. Splošni pogoji
Na razpis lahko kandidirajo pravne osebe in posamezniki, ki izvajajo javne kulturne
programe ali kulturne projekte (v nadaljevanju: upravičene osebe) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja premične kulturne dediščine
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev!). Organizacije,
katerih razvid vodi ministrstvo (društva v
javnem interesu in ustanove na področju
kulture), niso dolžne predložiti dokazila,
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, redno
izpolnjevali pogodbene obveznosti do ministrstva,
– da prijavijo program, izvedljiv za čas
upravljanja,
– da predlagajo vsebinski načrt upravljanja z natančno programsko in finančno
shemo.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
ministrica za kulturo.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija
izločila iz nadaljnjega postopka. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
katerega od splošnih pogojev bo pristojni
uslužbenec, na podlagi presoje strokovne
komisije, predlagal zavrnitev celotne vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani odločbi o izboru izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe.
4. Ocenjevanje in razpisni kriteriji za izbor
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija, ki jo
bo imenovalo ministrstvo in bo sestavljena iz
predstavnikov ministrstva in predstavnikov
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strokovnih komisij za premično kulturno dediščino. Najvišje možno število zbranih točk
je 55. Programi, ki bodo zbrali manj kot 35
točk, ne bodo izbrani. Na razpisu bo izbran
program, ki bo v postopku izbire ocenjen
oziroma ovrednoten najvišje.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: Program zakupa in vodenja:
– če program zagotavlja najvišjo kakovost 5 točk sicer 0,
– če je program izviren 3 točke sicer 0,
– če program zagotavlja prepoznavno
predstavitev 3 točke sicer 0,
– če program izkazuje cilje, ki presegajo
lokalne interese 5 točk sicer 0,
– če program upošteva ciljno občinstvo
in predvideva čim večjo odmevnost 5 točk
sicer 0,
– če program izkazuje možnost vsebinske nadgradnje 5 točk sicer 0,
– če program upošteva predstavitev likov
znamenitih osebnosti Franceta Prešerna in
Frana S. Finžgarja 5 točk sicer 0.
Kriterij 2: Program samofinanciranja:
– če program upošteva predlagano finančno soudeleženost z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 10 točk sicer 0.
Kriterij 3: Program promocije, načrta povečanja obiska in možnost vsebinske nadgradnje:
– če program vključuje prireditvene in popularizacijske vsebine s področja premične
kulturne dediščine 5 točk sicer 0,
– če program vključuje sodelovanje z
drugimi partnerji 4 točke sicer 0,
– če program spodbuja dostopnost mlajšim generacijam 5 točk sicer 0.
5. Obveznosti naročnika in predlagatelja
Naročnik:
– zagotavlja kritje stroškov investicijskega vzdrževanja obeh nepremičnin razpisa,
– potrjuje letni program dela,
– potrjuje letno poročilo.
Predlagatelj:
– zagotavlja prevzem obveznosti rednega tekočega vzdrževanja obeh nepremičnin
razpisa,
– zagotavlja kritje splošnih materialnih
stroškov (elektrika, voda, prispevki in drugo),
– zagotavlja kritje stroškov dela (zaposlitev dosedanjih dveh delavcev zaposlenih
v obeh hišah).
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki lahko upravljavec nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti s soglasjem
ministrstva.
6. Programski parametri
V obeh muzejskih hišah se lahko izvajajo
le programi, ki ne škodujejo spomenikom.
Za doseganje dostopnosti spomenikov je
določen minimalni odpiralni čas: Prešernova
rojstna hiša je odprta od torka do petka od 9.
do 16. ure, v soboto in nedeljo od 10. do 17.
ure. Od 4. decembra do 31. januarja je hiša
zaprta. Finžgarjeva rojstna hiša je odprta za
najavljene skupine.
Letno se predvideva 20.000 obiskovalcev v Prešernovi hiši in 7.000 obiskovalcev
v Finžgarjevi hiši v navezavi na predstavitvah znamenitih osebnosti.
Izbrani predlagatelj bo pozvan k predložitvi podrobnejše programske sheme za
posamezno leto, program pa se izvaja v
soglasju z ministrstvom.
7. Obvezne priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,

– potrdilo o registraciji,
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– zasnova programa in njegova vsebinska utemeljitev, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijev,
– izvedbeni načrt programa,
– seznam referenc predlagatelja in prikaz dosedanjega dela
– pogodba/e, izjava/e o sodelovanju z
drugimi partnerji oziroma soorganizatorji.
8. Razpisni rok: razpis se začne 16. 10.
2009 in zaključi 16. 11. 2009.
9. Razpisna dokumentacija:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s
finančno konstrukcijo)
– Prijavni obrazec 2 (izjava predlagatelja
o izpolnjevanju pogojev)
– Kontrolni obrazec
– Vzorec ocenjevalnega lista
– Osnutek pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16.
ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo: http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji in jo predložiti v ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 16. 11. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na ciljni razpis: Oddaja v zakup
in vodenje Prešernove rojstne hiše v Vrbi
in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah z
oznako JPR 114/2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 11. 2009 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je
možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
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13. Pristojni uslužbenci za posredovanje
informacij in pojasnil: Nada Zoran elektronska pošta: nada.zoran@gov.si, tel. 01/36959-43.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se predvidoma začne 23. 11. 2009. Ministrstvo bo odločitev o
izboru ali zavrnitvi predlagatelja obvestilo
najkasneje v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega razpisa po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6872/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF in 26/09
(31/09 popravek) in 59/09), Proračuna
Repub‑like Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 114/07
– ZIPRS0809), Uredbe št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999,
z nadaljnjimi spremembami (Uredba
(ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta), Uredba (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1784/1999, z nadaljnjimi
spremembami (Uredba (ES) št. 396/2009
Evropskega parlamenta in Sveta), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999 z nadaljnjimi spremembami (Uredba Sveta (ES) št. 1989/2006,
1341/2008, 85/2009 in 284/2009), Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09) ter
sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 404-226/2007/49, z dne 30. 9.
2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
objavlja
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dodatni
javni razpis za sofinanciranje
projektov1 socialnih partnerjev v okviru
prednostne usmeritve: Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega
in socialnega dialoga, Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 v letih 2009, 2010
in 2011
1. Posredniško telo in izvajalec razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet dodatnega javnega razpisa
Dodatni javni razpis se izvede na podlagi nerazdeljenih sredstev prvega javnega
razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki je bil objavljen, dne 29. 5.
2009 v Uradnem listu RS, št. 40/09.
Dodatni javni razpis je namenjen doseganju ciljev 5.3. prednostne usmeritve
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013: Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij civilnega in
socialnega dialoga in sicer krepitvi usposobljenosti socialnih partnerjev.
V okviru tega dodatnega javnega razpisa je socialni dialog definiran kot najširša oblika socialnega partnerstva, ki se
vzpostavlja na različnih ravneh, in sicer na
ravni države (socialni sporazum, splošna
kolektivna pogodba, dogovor o politiki plač
itd), na ravni dejavnosti in panoge (kolektivne pogodbe) ter na ravni posameznega
gospodarskega subjekta (podjetniške kolektivne pogodbe).
Predmet dodatnega javnega razpisa je
sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za krepitev njihove institucionalne in
administrativne usposobljenosti na področju socialnega dialoga, in sicer preko:
a) informiranja, mreženja, povezovanja
znotraj, med socialnimi partnerji ter z drugimi organizacijami civilne družbe ter zagotavljanja podpornih storitev na področju
socialnega dialoga v Republiki Sloveniji,
b) usposabljanj in izobraževanj socialnih partnerjev,
c) promocije in ozaveščanja javnosti ter
posebnih ciljnih skupin glede pomena socialnega dialoga in socialnih partnerjev,
d) študij, analiz, raziskav ter prenosa
dobrih praks za razvoj socialnega dialoga,
e) vzpostavitve, razvoja in krepitve
struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega dialoga (kot npr. regionalni ekonomsko socialni sveti itd.).
Upravičene dejavnosti predmetnega
dodatnega javnega razpisa so podrobneje predstavljene v 4. poglavju.
Usposabljanje in izobraževanje je upravičeno samo v primeru, če upravičenec v
vlogi na dodatni javni razpis predvidi tudi
izvedbo drugih dejavnosti, navedenih v
predmetu dodatnega javnega razpisa.
Projekt je nedeljiva celota aktivnosti, ki
prispevajo k določenim rezultatom ter vnaprej določenim in jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril.

Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je
omejeno z datumom začetka in konca.
3. Namen in cilji dodatnega razpisa
Namen (splošni cilj) dodatnega razpisa
je krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev, da
bodo le-ti prispevali k uspešni implementaciji ciljev in prioritet Lizbonske strategije. V
okviru dodatnega razpisa se bo spodbujalo usposobljenost sindikatov ter predstavnikov delodajalcev s ciljem spodbujanja
funkcioniranja socialnega dialoga na različnih ravneh (nacionalni, regijski, panožni,
podjetniški, itd.) in v različnih oblikah (bipartitni in tripartitni socialni dialog).
Prav tako se bo spodbujalo podporno
okolje za delovanje socialnih partnerjev na
področju socialnega dialoga ter preko različnih promocijskih aktivnosti ozaveščalo
tako splošno javnost kot posebne ciljne
skupine o pomenu socialnega dialoga za
trajnostni socialno-ekonomski razvoj države.
Konkretni cilji dodatnega razpisa so:
1. podpora mreženju ter povezovanju
znotraj, med socialnimi partnerji ter z organizacijami civilne družbe za zagotavljanje informiranosti glede vsebin, ki zadevajo socialni dialog v Republiki Sloveniji,
2. krepitev usposobljenosti socialnih
partnerjev za sodelovanje v socialnem dialogu,
3. izvedba študij, analiz, raziskav in
prenos dobrih praks za razvoj socialnega
dialoga,
4. vzpostavitev, razvoj in krepitev struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega dialoga v Republiki Sloveniji,
5. promocija in ozaveščanje javnosti
ter posebnih ciljnih skupin glede pomena
in vloge socialnega dialoga.
Aktivnosti za krepitev usposobljenosti
socialnih partnerjev na evropski ravni, ki
se sofinancirajo v okviru posebnih postavk
evropskega proračuna, namenjenih evropskemu socialnemu dialogu, niso upravičene do sofinanciranja po tem dodatnem
razpisu.2
4. Upravičene dejavnosti
– Mreženje in povezovanje znotraj,
med socialnimi partnerji ter z drugimi organizacijami civilne družbe za zagotavljanje informiranosti glede vsebin, ki zadevajo socialni dialog:
– informiranje članov organizacij
(sindikatov oziroma delodajalcev), drugih
socialnih partnerjev in ostalih ciljnih skupin
o socialnem dialogu;
– vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani/portalov;
– priprava in posredovanje informacij namenjenih obveščanju in informiranju
članov organizacij (npr. e-novice, brošure,
publikacije, …);
– zagotavljanje podpornih storitev na
področju socialnega dialoga za člane in
nečlane (npr. pomoč pri pripravi kolektivnih pogodb dejavnosti, zavodov, podjetij,
sporazumov o sodelovanju med sindikatom in podjetji, ostali procesi socialnega
dialoga itd.);

1
Projekt = operacija, skladno z
opredelitvijo termina v členu 3 (7) Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(Ur.l. RS št.17/09, 40/09)

2
Več o Evropskem socialnem dialogu na:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_
dialogue/index_en.htm, o dodeljenih sredstvih
v ta namen pa na: http://ec.europa.
eu/employment_social/social_dialogue/grants_
en.htm
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– organizacija in izvedba srečanj in
drugih dogodkov socialnih partnerjev z
namenom mreženja in pridobivanja novih
članov organizacij, partnerjev ter medsebojnega povezovanja med različnimi socialnimi partnerji;
– predstavitve in prenos dobrih praks
povezovanja, sodelovanja, informiranja
socialnih partnerjev (iz drugih držav EU in
iz Slovenije) ipd.
Zagotavljanje podpornih storitev za
posameznike (npr. svetovanje delavcem
pri reševanju sporov iz delovnih razmerij,
druga pravna pomoč posameznikom, članom sindikatov oziroma delodajalcev) ni
upravičena dejavnost po tem predmetnem
dodatnem javnem razpisu.
– Priprava in izvedba usposabljanj in
izobraževanj za člane/ predstavnike upravičenih prijaviteljev (posameznike, vodstva, izvoljene predstavnike ipd.) ter druge socialne partnerje s ciljem povečanja
učinkovitosti in kakovosti delovanja socialnih partnerjev, priprava, oblikovanje in
tisk učnih gradiv:
– usposabljanje s področja komuniciranja in odnosi z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje)
ter kolektivnih pogajanj;
– razvoj pogajalskih veščin, mediacije in arbitraže;
– tečaji tujih jezikov za vključevanje
v socialni dialog na mednarodni ravni (delovni jeziki EU: angleški jezik, francoski jezik, nemški jezik, drugi jeziki le, če je zato
izkazana praktična potreba, ki je posebej
obrazložena – npr. potrjeni skupni projekti,
sodelovanje v mednarodnih mrežah katerih uradni jezik delovanja je drugačen od
navedenih ipd.);
– krepitev znanja s področja priprave
in interpretacije ekonomskih in finančnih
analiz;
– krepitev drugih veščin za sodelovanje v socialnem dialogu;
– krepitev znanja o mehanizmih socialnega dialoga na EU ravni;
– priprava, oblikovanje in tisk priročnikov in drugih orodij za dvig usposobljenosti na področju socialnega dialoga na
različnih ravneh.
– Študije, analize, raziskave in pregled
primerov dobrih praks za razvoj socialnega dialoga v Republiki Sloveniji:
– analitične aktivnosti in priprava
strokovnih podlag za razvoj socialnega
dialoga;
– pregled in predstavitve dobrih praks
iz EU za razvoj socialnega dialoga.
V okviru študij, analiz, raziskav so
upravičene tudi študije za vzpostavitev,
razvoj in krepitev struktur in sistemov v
podporo razvoju soc. dialoga (naslednja
upravičena dejavnost).
– Vzpostavitev, razvoj in krepitev struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega dialoga v Republiki Sloveniji:
– vzpostavitev in razvoj novih/inovativnih sistemov in struktur za krepitev socialnega dialoga na različnih ravneh;
– krepitev dobro delujočih obstoječih
struktur in sistemov za nadaljnji razvoj socialnega dialoga na različnih ravneh;
– implementacija primerov dobrih
praks (iz EU in Slovenije) za razvoj sistema socialnega dialoga;
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– druge aktivnosti za vzpostavitev/
krepitev struktur in sistema socialnega dialoga.
– Promocija socialnega dialoga z namenom ozaveščanja splošne in posebnih
javnosti/ciljnih skupin:
– načrtovanje in izvedba različnih
promocijskih kampanj in drugih dogodkov
z namenom ozaveščanja vseh skupin o
pomenu socialnega dialoga ter vlogi socialnih partnerjev.
Pod dejavnostjo promocije socialnega
dialoga so upravičene tiste promocijske
dejavnosti, ki so namenjene promociji socialnega dialoga do splošnih in posebnih
javnosti/ciljnih skupin in ne promocija posameznih upravičencev ali sofinanciranih
projektov (npr. izvedba novinarskih konferenc za promocijo projekta ipd.).
– Udeležba socialnih partnerjev (zaposlenih pri upravičenih prijaviteljih/članih
upravičenih prijaviteljev ali oseb, ki opravljajo funkcije oziroma naloge pri upravičenih prijaviteljih/članih upravičenih prijaviteljev3) na izobraževanjih in usposabljanjih
iz naslednjih področij:
– usposabljanje s področja komuniciranja in odnosov z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje)
ter kolektivnih pogajanj;
– krepitev pogajalskih veščin, mediacije in arbitraže;
– izpopolnjevanje v tujih jezikih, pomembnih za vključevanje v socialni dialog
na mednarodni ravni (delovni jeziki EU:
francoski jezik, angleški jezik in nemški
jezik);
– vsebinsko usposabljanje glede na
delovna področja posameznih socialnih
partnerjev, ki so predmet socialnega dialoga (npr. pravice in obveznosti delodajalcev
in delavcev, plače in plačna politika, zaposlovanje, socialna zavarovanja, socialna
varnost, varnost zaposlenih, kvalifikacije,
pravna pomoč itd.).
Upravičenec mora z osebo, ki bo napotena na usposabljanje/izobraževanje,
skleniti poseben sporazum/pogodbo o izobraževanju in v njej določiti obveznosti
osebe do upravičenca, ki predvideva tudi
prenos pridobljenih znanj na člane.
Upravičenec mora v okviru projekta
zagotoviti udejanjanje načela transnacionalnosti, kar pomeni, da se pričakuje sodelovanje oziroma prenos dobrih praks,
izmenjavo izkušenj, informacij ter učenje
od različnih EU članic oziroma v posebej
utemeljenih primerih tudi od drugih držav.
5. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih
morajo prijavitelji izpolnjevati
Upravičeni prijavitelji so:
1) organizacije socialnih partnerjev, ki
so združene v Ekonomsko-socialni svet
oziroma podpisnice Pravil Ekonomsko
socialnega sveta in ki niso bile izbrane
na podlagi predhodnega javnega razpisa
3
Upravičeni so zaposleni ter ostali, ki
opravljajo določene funkcije oziroma naloge
pri socialnih partnerjih, kot npr. strokovne
službe, sindikalna vodstva, izvoljeni sindikalni
predstavniki itd..). Da ima oseba, ki je bila
napotena na izobraževanje, aktivno vlogo v
socialnem dialogu, mora biti jasno razvidno
iz sporazuma/pogodbe, ki jo oseba sklene z
upravičencem.

(objavljenem v Uradnem listu RS, št 40/09
z dne, 29. 5. 2009).
Ministrstvo za javno upravo bo presojalo izpolnjevanje predpisanih pogojev z
vpogledom v uradne podatke o članstvu
na spletnih straneh Ekonomsko socialnega sveta (http://www.gsv.gov.si/si/ekonomsko_socialni_svet/clani_ekonomsko_socialnega_sveta/) oziroma v uradne podatke,
ki jih ima sekretarka Ekonomsko-socialnega sveta.
6. Dodatni pogoji za upravičence vezani na izvajanje projektov sofinanciranih s
sredstvi Evropskega socialnega sklada
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu
z Zakonom o javnem naročanju ZJN2A (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in
34/08);
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU informacije o poteku projekta
ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem
projekta (skladno s 55. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006/ES);
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU dostop do dokumentacije o
projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa ter 8. in 9. členom Uredbe komisije
EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let
po zaključku ne bi prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom
Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali o dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS
ali EU, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s
pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago
za dodatni javni razpis
Dodatni javni razpis za izbor projektov
delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada.
Dodatni javni razpis za izbor projektov
se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete: Institucionalna
in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za dodatni javni razpis:
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Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Leto 2010

Št.
Leto 2011

Skupaj

Namenska sredstva Evropskega socialnega sklada 340.000,00 174.250,00 514.250,00
(85%) – PP 6857
Namenska sredstva slovenske udeležbe (15%) –
PP 6996
SKUPAJ
Namenska sredstva EU, opredeljena v
Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega
proračuna Republike Slovenije – Ministrstva
za javno upravo) pa 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnitveno financiranje. Pri tem financiranje
upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v
obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme) ne sme
preseči 9% upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem za leto 2010, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2010, sredstva za
leto 2011 pa v proračunskem letu 2011,
ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih
sredstev.
Okvirna razpoložljiva sredstva, ki so
predvidena za dodatni javni razpis v letih
2010 in 2011 so odvisna od sprejetja proračunov za leti 2010 in 2011. Ministrstvo se bo
za odobrene projekte zavezalo za plačila v
letih 2010 in 2011 glede na veljavni Zakon
o izvrševanju proračuna RS oziroma zagotovljeno višino sredstev v okviru sprejetih
proračunov za omenjeni leti.
7.1 Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
– Najnižja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov (upravičenih prijaviteljev) je 150.000,00,00 € (skupaj za leti
2010 in 2011).
– Najvišja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov obeh sklopov (upravičenih prijaviteljev) je 270.000,00 € (skupaj
za leti 2010 in 2011).
Udeležba na usposabljanjih in izobraževanjih zaposlenih oziroma oseb, ki opravljajo funkcije ter druge naloge pri upravičenih
prijaviteljih/ članih prijaviteljev znaša lahko
največ 50.000,00 € (skupaj za leti 2010 in
2011).
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
do sofinanciranja.
8. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2010 in 2011.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v letih 2010 in 2011 oziroma v
plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
Po tem dodatnem javnem razpisu so do
sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo
nastali in bodo s strani upravičenca plačani v obdobju od datuma objave dodatnega
javnega razpisa v Uradnem listu RS (datum
začetka operacije) do 16. 5. 2011 (datum
zaključka operacije).

60.000,00

30.750,00

90.750,00

400.000,00 205.000,00 605.000,00
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo je 30. 5. 2011.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2011, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter so bili
predvideni v pogodbi o sofinanciranju, in
sicer:
1. stroški dela zaposlenih na projektu
(plače in drugi stroški dela, stroški službenih poti):
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in z
dela itd.);
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč),
– regres in povračilo stroškov dela za
čas dopusta samo za zaposlene, ki bodo na
projektu neprekinjeno zaposleni najmanj 6
mesecev in najmanj polovico (50%) svojega
delovnega časa,
– stroški potovanj doma in v tujini za
zaposlene na projektu (povračilo potnih
stroškov, povračilo stroškov za prenočišče,
dnevnice).
2. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah) na primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev;
– stroški priprave analiz, strokovnih podlag, raziskav, študij ipd.;
– stroški izvajalcev svetovanj;
– stroški organizacije (npr. najem prostorov) srečanj, dogodkov;
– stroški priprave, oblikovanja in tiska
gradiv, priročnikov itd.;
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za člane;
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska in distribucije ipd.;
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oglasov, objav, naznanil,
oddaj oziroma zakupa medijskega prostora
ipd.;
– stroški izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– stroški obdelave člankov v medijih;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– stroški nabave nalepk, izdelave promocijskih panojev, zastav(ic);
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup
in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
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sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje);
3. stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene oziroma druge osebe, ki opravljajo funkcije oziroma naloge pri upravičencu/članih upravičenca:
– plačilo izobraževanja/usposabljanja –
šolnine, kotizacije;
– dnevnice;
– potni stroški in stroški nastanitev;
4. informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) – največ do 9% vseh upravičenih
stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 ter 20. členom Uredbe
RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007–2013 (Uradni
list RS, 17/09) bo za ta namen uporabljeno
t.i. dopolnitveno financiranje):
– računalniška oprema, optični čitalci,
digitalna avdio-video oprema, ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta nujno potrebna za doseganje ciljev projekta.
5. posredni stroški – namenjeni kritju
splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega
inventarja, najema poslovnih prostorov od
tretjih pravnih ali fizičnih oseb ipd. – pavšal
v višini 9% upravičenih neposrednih stroškov projekta.
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Upravičenec bo moral nastale neposredne stroške na projektu dokazati s predložitvijo originalnih računov, pogodb, drugih
računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter dokazil v
postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu
z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2A).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter navodilih posredniškega telesa
za poročanje in dokazovanje stroškov, ki so
del razpisne dokumentacije ter navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju.
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne
predstavlja državne pomoči.
9.1 Neupravičeni stroški
Za predmetni dodatni javni razpis so neupravičeni naslednji stroški:
– davek na dodano vrednost;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presegajo 9% upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme
(glede na analizo potreb nisem zasledila, da
imajo težave pri nakupu IKT opreme);
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet za vožnjo po avtocestah, hitrih cestah in obvoznicah v Republiki Sloveniji ter v drugih državah, ki prav
tako uporabljajo ta sistem;
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– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
10. Prihodki projekta
Upravičenec mora spremljati ter posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki,
bo Ministrstvo za javno upravo, za višino ustvarjenih prihodkov, znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka za izplačilo.
11. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Skupaj lahko upravičenec doseže
100 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
11.1 Splošni merili:
Merilo

Opis

Ocena

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

Rezultati projekta bodo pozitivno prispevali k doseganju
ciljev prednostne usmeritve na področju socialnega dialoga

DA

NE

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti

Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen vpliv na
spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.

DA

NE

Inovativnost in vpliv na transnacionalnost

Projekt spodbuja inovativnost in ima transnacionalni vpliv

DA

NE

11.2. Merila ocenjevanja:
Merilo

Opis

Strateška analiza- opredelitev ključnih težav, strateških
ciljev organizacije ter deležnikov, ki vplivajo na projekt
(dvig usposobljenosti na področju socialnega dialoga)
oziroma bo projekt nanje vplival

Opredelitev ključnih deležnikov oziroma ciljnih skupin,
opredelitev ključnih težav/ problemov, opredelitev vzrokov
za težave in stanje, opredelitev povezav med problemi ter
strateških ciljev, ki izhajajo iz opredeljenih problemov na
področju krepitve socialnega dialoga. Povezava strateških
ciljev v strategijo za doseganje želenih rezultatov.

15

Dispozicija projekta – delovni načrt

Opredelitev operativnih ciljev, ki so povezani s strateškimi
cilji in v skladu s cilji javnega razpisa, opredelitev rezultatov,
ki izhajajo iz operativnih ciljev, aktivnosti za dosego
rezultatov ter opredelitev kazalnikov doseganja učinkov ter
rezultatov. Terminski plan je izvedljiv. Delovni načrt vsebuje
tudi načrt usposabljanj/izobraževanje zaposlenih in drugih
oseb, ki izvajajo določene funkcije oziroma naloge.

35

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta

Finančni načrt, utemeljenost, jasnost, racionalnost porabe
sredstev ter upravičenost stroškov

20

Reference prijavitelja

Reference prijavitelja pri izvajanju projektov, ki so se
sofinancirali iz EU sredstev v obdobju od 1. 1. 2005 –
31. 12. 2008

5

Predvideno partnerstvo v okviru projekta

Povezovanje s ključnimi deležniki, ciljnimi skupinami,
med posameznimi socialnimi partnerji (med sindikati, med
sindikati in delodajalci)

10

Regionalna pokritost projekta

Vključenost regij oziroma regionalna pokritost izvedbe
projekta.

10

Predvidene aktivnosti ter metode za informiranje in
obveščanje javnosti o projektu

Aktivnosti, metode in način izvedbe promocije projekta ter
načrt komuniciranja z javnostmi.

5

Skupaj:

Ocenjevanje vlog
Ministrstvo za javno upravo bo izbralo
predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in skladno
s to objavo in razpisno dokumentacijo za
predmetni dodatni javni razpis.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo na
podlagi sprejetega poslovnika o delu strokovne komisije vodila strokovna komisija,
ki jo imenuje predstojnik/ca Ministrstva za
javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem dodatnem
razpisu bo, na predlog strokovne komisije, s
sklepom, odločil/a predstojnik/ca Ministrstva
za javno upravo.

Maksimalno
št. točk

100

Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 12. poglavju predmetnega dodatnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa (glej poglavje 5.).
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni
kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo
skupaj najmanj 50% vseh možnih točk), do
porabe razpoložljivih sredstev.
Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve:

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga, Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti (pozitiven oziroma nevtralen vpliv) ter vpliva na inovativnost
ter udejanjanje načela transnacionalnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen s cilji prednostne
usmeritve, da izkazuje negativen vpliv na
trajnostni razvoj ali enake možnosti oziroma
da ne vpliva na inovativnost ter udejanjanje
načela transnacionalnosti, bo projekt izločila
iz nadaljnjega ocenjevanja.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrsti-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje, presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste
sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki
ga opravi strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih
dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma
obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan po
elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja naveden v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št. 1 razpisne dokumentacije).
V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija dejavnosti oziroma
načrtovane stroške, za katere se zahteva
dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene
ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi
pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega
načrta projekta.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu za katere meni, da so
ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju
predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.
Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
12. Rok in način prijave na dodatni razpis
Rok za oddajo prijav je 35 dni po objavi tega dodatnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma do vključno
20. 11. 2009.
Vloge na dodatni razpis morajo, ne glede
na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, najkasneje do 20. 11. 2009 do
13. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora dispozicijo projekta in
finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu
podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih
obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na
e-nosilcu.
Vlogo je potrebno predložiti v 3. izvodih:
(1) izvirniku in (2) kopijah, ki so označeni z
besedo »Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2«.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! –
vloga dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov SOC. Partnerjev za leta 2009,
2010 in 2011 (lahko uporabite obrazec za
označbo vloge iz razpisne dokumentacije).

Posamezni prijavitelj lahko na dodatni
javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več
vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista
vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot
prva prispela.
Za prepozno se šteje vloga, ki Ministrstvu za javno upravo ni bila predložena do
navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh dokumentov, zahtevanih v besedilu dodatnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji dodatnega razpisa in merili
za ocenjevanje.
13. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma dne
24. 11. 2009 ob 9. uri in ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge in sicer v
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
14. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga je popolna, če je prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
14.1. Popolnost vlog
Prijavitelj mora prijavi priložiti izpolnjene
naslednje obrazce:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Strateška analiza projekta;
– Obrazec št. 4: Dispozicija projekta –
delovni načrt projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo
iz sredstev EU v obdobju od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2008;
– Obrazec št. 6: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
ter priloge:
– Priloga št. 1: Finančni načrt projekta;
– Priloga št. 2: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 3: CD-ROM ali DVD-ROM.
14.2. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija
najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog,
prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5 dni
dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti,
na elektronski naslov prijavitelja naveden v
obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št. 1
razpisne dokumentacije).
Dovoljene bodo le dopolnitve naslednjih
obrazcev in prilog:
1. podatki o prijavitelju;
2. izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev;
3. finančni načrt projekta (priloga 1a in
1b) – samo v primeru formalne nepopolnosti (manjkajoči podpis odgovorne osebe
in/ali žig);
4. vzorec pogodbe – manjkajoča parafa
odgovorne osebe;
5. CD-ROM ali DVD-ROM.
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev, ki zgoraj ni naveden,
strokovna komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge
zavrgla. Pri preverjanju formalne popolnosti
vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci (in ne obrazci shranjeni na elek-
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tronskem nosilcu CD-ROM ali DVD-ROM)
in sicer na izvodu vloge, ki bo označen kot
»original«.
15. Zavrnitev in zavržba vlog
15.1. Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo predložene v 3. izvodih-original (1), kopija (2);
– ki ne bodo poslane v roku in na način
predpisan v 12. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo dodatnega razpisa in razpisne dokumentacije
za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge);
– ki bodo nepravilno izpolnjene in označene glede na določila razpisne dokumentacije.
15.2. Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih upravičencev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
dodatnega razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano področje;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki ne bodo upoštevale omejitev glede
zaprošene višine sofinanciranja;
– ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že razdeljena med boljše ocenjene vloge.
16. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
dodatnega razpisa in varovanje podatkov
ter poslovnih skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu dodatnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja
vlog.
Rezultati dodatnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo
in portalu www.euskladi.si. Upravičenec se
s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z
javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo
osnovni podatki o projektu in prejemniku
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja, zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili Organa upravljanja glede informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1828/2006.
17. Pritožba: zoper sklep o izbiri prejemnikov ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo
upravni spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s tožbo,
ki se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa na
Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
18. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji, pridobijo na spletni strani
Ministrstva za javno upravo (http://www.mju.
gov.si/si/strukturni_skladi/spodbujanje_razvoja_nevladnih_organizacij_socialnega_
in_civilnega_dialoga/razpisi_za_socialne_
partnerje/) ali jo naročijo na e-naslovu: tanja.
vertelj@gov.si ali polonca.sega@gov.si.

Stran

2604 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

Informacije v zvezi z namenom razpisa
lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo
pri Tanji Vertelj, elektronski naslov: tanja.
vertelj@gov.si ali pri Polonci Šega, elektronski naslov: polonca.sega@gov.si.
Vprašanja v zvezi z dodatnim javnim
razpisom lahko do 9. 11. 2009 posredujete
po elektronski pošti na naslov: SOCPAR.
MJU@gov.si. Upravičencem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu,
odgovori ne bodo posredovani. Odgovori
na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ –
frequently asked questions) v zvezi z dodatnim razpisom bodo objavljena na spletni
strani: http://www.mju.gov.si/si/strukturni_
skladi/spodbujanje_razvoja_nevladnih_organizacij_socialnega_in_civilnega_dialoga/razpisi_za_socialne_partnerje/.
Prijaviteljem je v okviru tehnične pomoči
zagotovljena tudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov.
Uradne ure tehničnega sekretariata za
NVO in socialne partnerje v času od objave
razpisa do enega tedna pred rokom za oddajo vloge so:
– torek in četrtek od 9. do 12. ure,
– sreda od 12. do 15. ure.
V zadnjem tednu pred rokom za oddajo
vlog bodo uradne ure tehničnega sekretariata za NVO in socialne partnerje, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Kontaktne osebe pri tehničnem sekretariatu za NVO in socialne partnerje so: Mateja Šepec in Tatjana Studen, Regionalni
center za okolje (Slovenska 5, Ljubljana),
tel. 01/425-70-65 (mateja.sepec@guest.arnes.si, tatjana.studen@guest.arnes.si) ter
Julija Marošek, Pitija d.o.o. (Šmartinska cesta 130, Ljubljana), tel. 02/821-56-36 (julija.
marosek@pitija.com).
Prijavitelji se lahko naročijo tudi na brezplačno individualno/ osebno svetovanje. Individualno svetovanje bo omogočeno samo
prijaviteljem, ki bodo najkasneje do 13. novembra 2009 na elektronski naslov: mateja.
sepec@guest.arnes.si posredovali osnutek
izpolnjene vloge. Z interesenti bo po prejetju osnutka usklajen termin individualnega
svetovanja. Vrstni red svetovanj bo določen
glede na datum posredovanja osnutka izpolnjene vloge, prednost pri individualnih
svetovanjih bodo imeli prijavitelji, ki se bodo
udeležili informativne delavnice.
Informativna delavnica za prijavitelje bo
v petek, 23. 10. 2009 od 13. do 15. ure v
sejni sobi 6. nadstropja Ministrstva za javno
upravo na Tržaški 21 v Ljubljani.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-53/2009/2
Ob-6910/09
Na podlagi 73. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08
– odl. US in 64/08), 26. člena Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06,
99/08 in 30/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08-ZJF-D,
26/09 (31/09 – popr.) in 59/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje študijskih programov
tretje stopnje v študijskem letu
2009/2010
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po doktorskih študijskih programih
tretje stopnje na univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: prijavitelj) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
se izvajajo v Republiki Sloveniji v študijskem
letu 2009/2010.
V okviru razpisa se prijavitelju lahko odobri sofinanciranje za:
2.1. Študij študentov, državljanov Republike Slovenije in držav članic EU, v študijskem letu 2009/2010 vpisanih v:
a) 1. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje, če jim šolnina za doktorski študij še ni bila sofinancirana;
b) 2. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje, če jim je bila šolnina
sofinancirana v preteklem letu in so v skladu
z določbami študijskega programa oziroma
statuta v 2. letnik redno napredovali ter imajo dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje
iz točke 3.e), in potrjeno temo doktorske
disertacije;
c) 2. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje, ki v študijskem letu
2008/2009 zaradi materinstva ali bolezni,
daljše od treh mesecev, niso redno napredovali, so pa bili v 1. letniku sofinancirani v
študijskem letu 2007/2008 ter imajo dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz točke
3.e), in potrjeno temo doktorske disertacije;
d) 2. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje po merilih za prehode, če jim šolnina za doktorski študij še ni
bila sofinancirana, in sicer za največ toliko
študentov, da skupno število vpisanih študentov ni večje, kot je bilo število razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu
2008/2009 ter imajo dodeljenega mentorja,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), in potrjeno
temo doktorske disertacije;
e) 3. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje, če jim šolnina za doktorski študij še ni bila sofinancirana in če so
v skladu z določbami študijskega programa
oziroma statuta v 3. letnik redno napredovali
ter imajo dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje
pogoje iz točke 3.e), potrjeno temo doktorske disertacije in članek, sprejet v recenzijo,
s področja doktorata v mednarodno recenzirani reviji oziroma monografiji;
f) 3. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje po merilih za prehode,
če jim šolnina za doktorat znanosti še ni
bila sofinancirana, in sicer za največ toliko študentov, da skupno število vpisanih
študentov ni večje, kot je bilo število razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu
2007/2008, ter imajo dodeljenega mentorja,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), potrjeno
temo doktorske disertacije in članek, sprejet
v recenzijo, s področja doktorata v mednarodno recenzirani reviji oziroma monografiji;
g) 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje, ki v študijskem letu 2008/2009 zaradi materinstva
ali bolezni, daljše od treh mesecev, niso
redno napredovali po študijskem programu

za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti, v študijskem letu 2009/2010
pa se ta več ne izvaja. Študentje 2. letnika
morajo imeti dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), in potrjeno temo
doktorske disertacije, študentje 3. letnika pa
dodatno še članek, sprejet v recenzijo, s področja doktorata v mednarodno recenzirani
reviji oziroma monografiji.
Pogoj glede dodeljenega mentorja, potrjene teme doktorske disertacije in članka,
sprejetega v recenzijo, morajo biti izpolnjeni najkasneje do datuma oddaje vlog za
dodelitev sredstev (v nadaljevanju: vloga).
Doktorski študij v 2.1. a), d) in e) točki se
razume kot študijski program za pridobitev
doktorata znanosti, akreditiran na Svetu
Republike Slovenije za visoko šolstvo pred
11. 6. 2004, in kot doktorski študijski program tretje stopnje.
Šolnina se sofinancira tudi Slovencem
brez slovenskega državljanstva in tujcem,
ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika
o šolninah in bivanju v študentskih domovih
za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 70/08).
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
2.2. Prijavitelju se na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom in je upravičen
do sofinancirane šolnine, dodeli dodatnih
392 EUR. Sredstva se prijavitelju dodelijo za tiste sofinancirane študente, ki imajo
pri pripravi doktorske disertacije mentorja
oziroma somentorja iz gospodarske družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo). Dokazilo o sodelovanju z gospodarstvom pošlje prijavitelj ministrstvu najkasneje do 11. 1. 2010 na obrazcu št. MVZT-POD2-09/10, ki je del razpisne
dokumentacije. Dodelitev dodatnih sredstev
se uredi v pogodbi iz 9. točke razpisa.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ki:
a) so ustanovljeni po Zakonu o visokem
šolstvu in v Republiki Sloveniji izvajajo javnoveljavne doktorske študijske programe
tretje stopnje in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov;
b) so hkrati raziskovalna organizacija,
vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS);
c) so v svojem ceniku za študijsko leto
2009/2010 za študijske programe, ki so prijavljeni na ta javni razpis, določili največ
2.700,00 EUR šolnine za letnik študija (normirana šolnina);
d) imajo aktivno raziskovalno skupino z
raziskovalnega področja doktorskega študija, pri čemer se kot aktivno razume, da je
imela raziskovalna skupina v zadnjih petih
letih vsaj en raziskovalni program ali raziskovalno-razvojni projekt s področja doktorskega študija. Upoštevajo se raziskovalni
programi in raziskovalno razvojni projekti,
zavedeni v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS),
projekti v okviru 6. in 7. okvirnega programa
in evropske iniciative HERA (Humanities in
European Research Area);
e) imajo zadostno število mentorjev, kar
pomeni, da posamezen mentor v študijskem
letu 2009/2010 ni hkrati mentor več kot trem
študentom doktorskega študija, pri čemer se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
upoštevajo tudi študentje, ki jim status miruje oziroma še dve leti po zaključku zadnjega
letnika doktorskega študija niso uspešno zaključili študijskega programa.
Mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je visokošolski učitelj, izvoljen v naziv
docent, izredni profesor ali redni profesor;
– je od zagovora njegovega doktorata
minilo najmanj dve leti;
– aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, katerega nosilec je prijavitelj,
ki izvaja doktorski študij.
Doktorski študij v 3. e) točki se razume
kot študijski program za pridobitev doktorata znanosti, akreditiran na Svetu Republike
Slovenije za visoko šolstvo pred 11. 6. 2004,
in kot doktorski študijski program tretje stopnje.
Prijavitelji morajo vpis končati najkasneje
do 15. 10. 2009 oziroma iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ prijavitelja, pa najpozneje do 30. 10. 2009.
Prijavitelj mora s seznamom vpisanih
študentov seznaniti ministrstvo do 20. 11.
2009. Zaradi upravičenih razlogov (izpis,
materinstvo, bolezni, daljše od treh mesecev) so mogoči popravki podatkov o številu
študentov. Pri določanju zneska sofinanciranja, določenega s pogodbo iz 9. točke
razpisa, se upoštevajo spremembe nastale
do 1. 3. 2010 in sporočene ministrstvu najkasneje do 15. 3. 2010.
4. Merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje
Prejete vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla komisija, ki jo je imenoval minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Vloge, za katere bo komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje iz 3.
in 7. točke razpisa, bodo odobrene za sofinanciranje.
Če sredstva tega razpisa ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 2. točke tega razpisa, bo sofinanciranje šolnine v
deležu linearno zmanjšano. Končni znesek
sofinancirane šolnine se določi v pogodbi
iz 9. točke razpisa, ki jo prijavitelj sklene z
ministrstvom.
5. Okvirna sredstva
Okvirna vsota sredstev je 1.500.000
EUR (proračun Republike Slovenije 2010,
proračunska postavka 5751 – sofinanciranje
podiplomskega študija).
Znesek sofinancirane šolnine na študenta je lahko največ do 1.177 EUR za prvi
letnik in 1.564 EUR za drugi oziroma tretji
letnik študija.
Na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom, se prijavitelju dodeli dodatnih 392
EUR.
Če v proračunu Republike Slovenije za
leto 2010 sredstva za sofinanciranje podiplomskega študija ne bodo zagotovljena,
ministrstvo s prijavitelji ne bo sklenilo pogodb.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sredstva,
dodeljena na tem razpisu, za sofinanciranje šolnin v študijskem letu 2009/2010 se
lahko porabijo za stroške, ki jih vključuje
kalkulacija šolnine, v obdobju, ko ti stroški
nastanejo.
7. Rok, do katerega morajo biti vloge
predložene in način njihove oddaje
Rok za oddajo vlog je 16. 11. 2009. Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena

in v roku oddana na obrazcu št. MVZT-IIIst-1-09/10 z zahtevanimi prilogami, ki so del
razpisne dokumentacije. Vlogo mora podpisati odgovorna oseba prijavitelja.
Vloga se pošlje na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti napisano: "Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje
v študijskem letu 2009/2010" in naslov pošiljatelja. Osebna oddaja vloge je mogoča
v Glavni pisarni ministrstva v času uradnih
ur. Za pravočasno se šteje tudi vloga, ki je
bila oddana 16. 11. 2009 priporočeno na
pošti oziroma do 12. ure v primerih osebne
oddaje.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 18. 11. 2009
ob 9. uri na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se
nanaša) in prepozno prispelih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog pozvala prijavitelje, da jih dopolnijo v 4 dneh od vročitve poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo sprejel
sklep o izbiri prijaviteljev do 31. 12. 2009.
Prijavitelj se zoper sklep o izbiri lahko pritoži
v 8 dneh od vročitve sklepa. Ministrstvo bo z
izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe predvidoma do konca februarja 2010. Informacija
o rezultatih razpisa bo objavljena na spletnih
straneh ministrstva.
10. Razpisna dokumentacija, dodatne
informacije in obveščanje
Besedilo razpisa je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu ministrstva http://www.mvzt.gov.
si/si/javni_razpisi/ skupaj z razpisno dokumentacijo.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Kontaktna oseba je Duša
Marjetič (e-naslov: dusa.marjetic@gov.si,
tel. 01/478-47-63).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-52/2009
Ob-6911/09
Na podlagi 73. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08
– odl. US in 64/08), 26. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list
RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08 in
30/09), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09
(31/09 – popr.) in 59/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2009/2010
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju
študija po študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti in doktorata znanosti,
akreditiranih na Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo pred 11. 6. 2004, in
vpisanih v razvid visokošolskih zavodov na
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: prijavitelj) s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010
in so bili sofinancirani po Javnem razpisu
za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2008/09 (Uradni list
RS, št. 73/08).
V okviru razpisa se prijaviteljem lahko
odobri sofinanciranje za:
2.a)študij študentov, državljanov Republike Slovenije in držav članic EU:
– 2., 3. oziroma 4. letnika, če jim je bila
šolnina sofinancirana v preteklih letih in v
skladu z določbami študijskega programa
oziroma statuta redno napredujejo, prijavitelj pa izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe
o sofinanciranju podiplomskega študija za
študijsko leto 2008/2009;
– 2., 3. oziroma 4. letnika, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev,
v študijskem letu 2008/2009 niso redno napredovali;
– doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija znanosti, če
ta ni bil sofinanciran;
– ki po merilih za prehode nadaljujejo
študij v sofinanciranih študijskih programih
v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko
študentov, da skupno število sofinanciranih
študentov ni večje, kot je bilo razpisano število mest za vpis v 1. letnik za posamezno
generacijo.
Šolnina se sofinancira tudi Slovencem
brez slovenskega državljanstva in tujcem,
ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika
o šolninah in bivanju v študentskih domovih
za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 70/08).
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
2.b) Prijavitelju se na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom in je upravičen do sofinancirane šolnine, dodeli dodatnih 392 EUR.
Sredstva se prijavitelju dodelijo za tiste sofinancirane študente, ki imajo pri pripravi magistrske oziroma doktorske naloge mentorja
oziroma somentorja iz gospodarske družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo). Dokazilo o sodelovanju z gospodarstvom pošlje prijavitelj ministrstvu najkasneje do 11. 1. 2010 na obrazcu št. MVZT-POD2-09/10, ki je del razpisne
dokumentacije. Dodelitev dodatnih sredstev
se uredi v pogodbi iz 9. točke razpisa.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu, ki izvajajo
javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija znanosti in doktorata zna-
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nosti in so vpisani v razvid visokošolskih
zavodov ter:
– jim je bilo za študijske programe, ki so
prijavljeni na ta javni razpis odobreno sofinanciranje po Javnem razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem
letu 2008/2009 in
– so v svojem ceniku za študijsko leto
2009/2010 za študijske programe, ki so prijavljeni na ta javni razpis, določili največ
1.961,28 EUR šolnine (normirana šolnina)
za letnik študija.
Prijavitelji morajo vpis končati najkasneje
do 15. 10. 2009 oziroma iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ prijavitelja, najpozneje do 30. 10. 2009.
Prijavitelj mora s seznamom vpisanih
študentov seznaniti ministrstvo do 20. 11.
2009. Zaradi upravičenih razlogov (izpis,
materinstvo, bolezni, daljše od treh mesecev) so mogoči popravki podatkov o številu
študentov. Pri določanju zneska sofinanciranja, določenega s pogodbo iz 9. točke
razpisa, se upoštevajo spremembe, nastale
do 1. 3. 2010 in sporočene ministrstvu najkasneje do 15. 3. 2010.
4. Merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje
Prejete vloge za dodelitev sredstev (v
nadaljevanju: vloga) bo po izteku roka za
njihovo oddajo odprla komisija, ki jo je imenoval minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Vloge, za katere bo komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje iz 3.
in 7. točke razpisa, bodo odobrene za sofinanciranje.
Če sredstva tega razpisa ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 2. točke tega razpisa, bo sofinanciranje šolnine v
deležu linearno zmanjšano. Končni znesek
sofinancirane šolnine se določi v pogodbi
iz 9. točke razpisa, ki jo prijavitelj sklene z
ministrstvom.
5. Okvirna sredstva
Okvirna vsota sredstev je 2.000.000
EUR (proračun Republike Slovenije 2010,
proračunska postavka 5751 – sofinanciranje
podiplomskega študija).
Znesek sofinancirane šolnine na študenta je lahko največ do:
– 1.177 EUR na letnik za študij magisterija znanosti ter 1. in 2. letnik enovitega
doktorskega študija,
– 1.564 EUR na letnik za 3. in 4. letnik
doktorskega študija.
Na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom, se prijavitelju dodeli dodatnih 392
EUR.
Če v proračunu Republike Slovenije za
leto 2010 sredstva za sofinanciranje podiplomskega študija ne bodo zagotovljena,
ministrstvo s prijavitelji ne bo sklenilo pogodb.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sredstva,
dodeljena na tem razpisu, za sofinanciranje šolnin v študijskem letu 2009/2010 se
lahko porabijo za stroške, ki jih vključuje
kalkulacija šolnine, v obdobju, ko ti stroški
nastanejo.
7. Rok, do katerega morajo biti vloge
predložene in način njihove oddaje
Rok za oddajo vloge je 4. 11. 2009. Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena
in v roku oddana na obrazcu št. MVZTPOD1-09/10, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogo mora podpisati odgovorna oseba
prijavitelja.
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Vloga se pošlje na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: "Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu
2009/2010" in naslov pošiljatelja. Osebna
oddaja vloge je mogoča v Glavni pisarni ministrstva v času uradnih ur. Za pravočasno
se šteje tudi vloga, ki je bila oddana 4. 11.
2009 priporočeno na pošti oziroma do 16.
ure v primerih osebne oddaje.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 6. 11. 2009
ob 9. uri na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se
nanaša) in prepozno prispelih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog pozvala prijavitelje, da jih dopolnijo v 4 dneh od vročitve poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo sprejel
sklep o izbiri prijaviteljev do 21. 12. 2009.
Prijavitelj se zoper sklep o izbiri lahko pritoži
v 8 dneh od vročitve sklepa. Ministrstvo bo
z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe praviloma do konca februarja 2010. Informacija
o rezultatih razpisa bo objavljena na spletnih
straneh ministrstva.
10. Razpisna dokumentacija, dodatne
informacije in obveščanje
Besedilo razpisa je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu ministrstva http://www.mvzt.gov.
si/si/javni_razpisi/ skupaj z razpisno dokumentacijo.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Kontaktna oseba je
Duša Marjetič (e-naslov: dusa.marjetic@
gov.si, tel. 01/478-47-63).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-6892/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi tretje točke prvega odstavka Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), 56. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 93/01,
96/02) in v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list
RS, št. 42/04, št. 14/2009) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev na področjih
podeljevanja delovnih štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila
2010─2012
(v nadaljevanju: JR6-KN-2010-2012)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet in namen razpisa
Predmet razpisa je izbor stanovskih društev, ki bodo avtorjem podeljevala delovne
štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižnične-

ga gradiva, ki je predmet javnega posojanja
v splošnih knjižnicah.
JAK bo na podlagi tega razpisa izbrala
največ 5 stanovskih društev na področjih
podeljevanja delovnih štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila, in sicer za obdobje 2010–2012.
Sofinanciranje je namenjeno uresničevanju pravice do javnega posojanja.
2. Razpisno področje
Razpis je namenjen društvom, ki opravljajo stanovsko vlogo na naslednjih področjih: leposlovje, prevod, ilustracija, fotografija, glasba, film.
Stanovska društva so tista društva, ki
pretežno opravljajo dejavnosti, vezane na
status ustvarjalcev na posameznih področjih
kulture, njihovo reprezentativnost pa potrjuje število članov društva. Na razpisu lahko
kandidirajo stanovska društva, ki najmanj
tri leta delujejo na področjih, ki so predmet
knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
3. Cilj razpisa: cilj razpisa je zagotavljanje boljših pogojev za ustvarjalnost avtorjev
s področja leposlovja, prevoda, ilustracije,
fotografije, glasbe in filma. Cilj razpisa ustreza obstoječi pravni podlagi in se uresničuje
na način, da se izvajalcem z navedenih področij omogoči izvajanje različnih oblik podpore avtorjem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na javni ciljni razpis se lahko prijavijo
stanovska društva (upravičene osebe):
– ki so registrirana kot društvo, ki opravlja stanovsko vlogo na področjih leposlovja, prevodov, ilustracij, fotografije, glasbe in
filma (Izjava št. 1: izjava o registraciji; v primeru, da bo JAK naknadno zahteval uradno
potrdilo, ga bo moral predlagatelj dostaviti v
zahtevanem roku);
– ki kot stanovsko društvo najmanj 3
leta kontinuirano delujejo na področjih, ki so
predmet razpisa (Izjava št. 2);
– ki prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, katerega zaprošeni znesek
financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod 6. točko razpisa (Izjava št. 3);
– katerih program štipendiranja upošteva določilo 10. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, po katerem
»članstvo avtorja v društvu ni odločilno za
pridobitev štipendije« (Izjava št. 4);
– ki so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JAK v letu 2009, izpolnili vse svoje
obveznosti do JAK (Izjava 5);
– ki prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, ki bo v celoti realiziran v
letih 2010, 2011 in 2012 (Izjava št. 6).
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke
4.1. tega razpisa bo ugotavljala komisija za
odpiranje vlog, ki jo bo izmed uslužbencev
JAK imenoval direktor JAK. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog. Vloge bo s sklepom zavrgel direktor JAK.
JAK bo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izbiri spremenila
odločitev in s predlagateljem programa ne
bo sklenila pogodbe. Prav tako bo lahko
JAK v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev izbranega izvajalca iz
tega razpisa (nerealizacija programa ali dela
programa) razvezala že sklenjeno pogodbo,
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v primeru že izplačanih sredstev pa bo zahtevala povračilo že izplačanih sredstev.
5. Razpisni kriteriji, njihova uporaba in
način ocenjevanja
5.1 Splošna razpisna kriterija
Zap. Splošna razpisna kriterija
št.
1.
število članov društva
in obseg stanovske
dejavnosti društva
2.
višina režijskih stroškov
v razmerju do sredstev,
namenjenih štipendijam
Skupno število točk

Možno
št. točk
15
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no produkcijo s področja leposlovja določila konkretno višino financiranja ter z njimi
sklenila dodatek k pogodbi o financiranju
kulturnega projekta na področjih delovnih
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leti 2011 in 2012.
Skladno s 6. in 10. členom Pravilnika o
izvajanju knjižničnega nadomestila se bo
skupna višina sredstev za leto 2010, namenjena delovnim štipendijam, razdelila izbranim izvajalcem po naslednjih deležih:

5
20

5.2. Kriteriji kakovosti predlaganega programa štipendiranja
Zap. Kriteriji kakovosti
št. predlaganega programa
štipendiranja
1.
skladnost ciljev
štipendiranja s cilji razpisa
in Pravilnikom o izvajanju
knjižničnega nadomestila
2.
predlagane vrste štipendij
in stimulativnost višine
posamezne štipendije
3.
predvidene kategorije in
število avtorjev, ki bodo
upravičeni do štipendije
4.
transparentnost postopka
razpisa, ki ga bo izvedlo
društvo
5.
pogoji za sodelovanje
avtorjev na razpisih,
zapisani v pravilnikih
društev za podeljevanje
štipendij
6.
kriteriji za dodeljevanje
štipendij in merila za
uporabo kriterijev, ki jih
določi društvo
Skupno število točk
Skupno število vseh točk
(5.1. in 5.2.)

dij iz naslova knjižničnega nadomestila za
leto 2010.
Višina sredstev namenjena podeljevanju
delovnih štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leti 2011 in 2012 bo določena po sprejetju državnega proračuna za
leti 2011 in 2012. JAK bo izbrane izvajalce
za leti 2011 in 2012 pozvala k predložitvi
podrobnejšega programa štipendiranja za
vsako leto posebej in jim na podlagi predloga strokovne komisije za knjižno in revijal-

Št.

Možno
št. točk
20

15
15
10
10

10

80
100

5.3. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja: splošna razpisna kriterija
in kriteriji kakovosti predlaganega programa
štipendiranja so ovrednoteni s točkami, pri
čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina doseženih točk. Izbrani bodo tisti izvajalci programov štipendiranja, ki jih bo JAK na predlog članov pristojne
strokovne komisije za knjižno in revijalno
produkcijo s področja leposlovja uvrstila na
seznam odobrenih izvajalcev. Najvišje število prejetih točk za posamezen program izvajalca je 100 točk, odobreni pa bodo programi
izvajalcev, ki bodo pri ocenjevanju dosegli
višje število točk, vendar najmanj 81. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po
naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko
(od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do
95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
6. Višina sredstev, način in kriteriji financiranja
Višina sredstev, namenjena delovnim
štipendijam iz naslova knjižničnega nadomestila JR6-KN-2010-2012, bo v letu 2010
znašala 411.505,00 EUR. JAK bo z izbranimi izvajalci za obdobje 2010–2012 sklenila
pogodbo o financiranju kulturnega projekta
na področjih podeljevanja delovnih štipen-

– avtorji izvirnih monografskih publikacij
– prevajalci monografskih publikacij
– ilustratorji in fotografi monografskih publikacij
– avtorji glasbe, avtorji besedil glasbe
– režiserji filmov, avtorji scenarijev in direktorji fotografije

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v posameznem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot
jih bo v času sklepanja pogodb določal takrat veljavni zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
8. Razpisni rok: razpis se prične 16. 10.
2009 in zaključi 16. 11. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec, ki vključuje tudi originalne in podpisane izjave predlagatelja o
izpolnjevanju pogojev,
– vzorec Pogodbe o financiranju in izvedbi kulturnega projekta na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za obdobje 2010.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan
originalni prijavni obrazec,
– obvezno prilogo 1: pravilnik in/ali besedilo razpisa/natečaja za podelitev delovnih štipendij društva,
– parafiran vzorec Pogodbe o financiranju in izvedbi kulturnega projekta na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za obdobje 2010–2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij itd.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do
16. 11. 2009 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis z
oznako JR6-KN-2010-2012 in z obvezno
navedbo Izvajanje knjižničnega nadomestila – društva.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov
(sedež).

60%
20%
15%
2,5%

(predvidoma 246.903,00 EUR)
(predvidoma 82.301,00 EUR)
(predvidoma 61.725,75 EUR)
(predvidoma 10.287,625 EUR)

2,5% (predvidoma 10.287,625 EUR)

Vloga mora biti obvezno oddana na originalnem, v celoti izpolnjenem, podpisanem
in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Kolikor prijavni obrazec, zahtevane obvezne priloge
in podatki ne bodo vloženi v originalni obliki
ter ustrezno podpisani in žigosani, bo JAK
vlogo zavrgla kot nepopolno.
Vloga, vključno s prijavnim obrazcem,
mora biti izpolnjena v celoti. Kolikor se posamezne rubrike znotraj vloge ne nanašajo
na posamezni program, jih je predlagatelj
dolžan ustrezno prečrtati ali označiti. Vloga, ki ni v celoti oziroma ustrezno izpolnjena ali ki ne vsebuje vseh predpisanih
sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa
in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno in se zavrže.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 11. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena v glavni pisarni JAK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnit
ve vlog,
– nepopolne vloge.
11. Pristojni uslužbenec za informacije
in pojasnila
Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki.
Kontaktni podatki: Tjaša Urankar, tel.
01/369-58-25, e-pošta: tjasa.urankar(at)
jakrs.si.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa
obvestila najkasneje v dveh mesecih po

Stran

2608 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
20. 11. 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-6928/09
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu zavod), Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja
na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – Zakon o usklajevanju
transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS, 59/07 – Zakon o štipendiranju
in 63/07 – popr.), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
26/09 in 59/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Spremembe Programa Javna dela za leti 2009
in 2010 za leto 2010, ki je bil sprejet na 49.
seji Vlade Republike Slovenije dne 15. 10.
2009 ter Pravilnika o financiranju javnih del
(Uradni list RS, št. 81/09)
javni razpis
za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2010
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so
namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb,
njihovi socializaciji – socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih
mest ter se organizirajo zaradi izvajanja
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje
vključevanja brezposelnih oseb v izbrane
programe javnih del.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih
del iz proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« v
skladu s Spremembami Programa Javna
dela za leti 2009 in 2010 za leto 2010, ki ga
je sprejela Vlada Republike Slovenije.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, namenjenih za
javni razpis je 35.000.000,00 €, in sicer v
okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«.
Okvirna razdelitev sredstev po območnih in centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod):
OS Celje: 3.900.000,00 €
OS Koper: 1.180.000,00 €
OS Kranj: 1.300.000,00 €
OS Ljubljana: 2.920.000,00 €
OS Maribor: 6.800.000,00 €
OS Murska Sobota: 9.000.000,00 €
OS Nova Gorica: 510.000,00 €
OS Novo mesto: 530.000,00 €
OS Ptuj: 1.100.000,00 €
OS Sevnica: 720.000,00 €
OS Trbovlje: 1.000.000,00 €
OS Velenje: 1.840.000,00 €
Centralna služba/ nacionalni programi:
4.200.000,00 €.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna
sredstva tega razpisa bodo porabljena v
proračunskem letu 2010 in v plačilnih rokih,
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skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji in programi javnih del:
– izvajalci javnih del so lahko le neprofitni delodajalci. Zato lahko vloge za
programe predložijo samo tisti delodajalci
ali druge organizacije (v nadaljevanju izvajalci), ki opravljajo samo tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in
kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del, na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Za neprofitne delodajalce
se za potrebe tega razpisa štejejo vsi tisti
delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu
določen nepridobitni značaj oziroma imajo
v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da
vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga
ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)
ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali
državna institucija;
– izvajalci na dan prijave na javni razpis
do Zavoda nimajo neporavnanih obveznosti
iz naslova aktivne politike zaposlovanja;
– izvajalci na dan prijave na razpis niso
v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji;
– izvajalci imajo poravnane vse davke
in druge dajatve v Republiki Sloveniji; potrdilo davčnega urada o poravnanih vseh
davkih in drugih obveznih dajatvah v RS,
ki ga priložijo, ob vložitvi vloge ne sme biti
starejše od 30 dni;
– izvajalci so v zadnjih dveh letih izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost;
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve
posamezne vključene osebe;
– vsebina predlaganih programov javnih del je skladna s Katalogom programov
javnih del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja
v najmanj treh območnih službah zavoda,
pod enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo
prijaviti programa javnih del enake vsebine kot nacionalni program in kot lokalni
program;
– lokalni in nacionalni programi javnih
del morajo imeti naročnika in izvajalca:
– Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega
dela. Izjavo o javnem interesu za programe
lokalnega pomena izda lokalna skupnost,
za nacionalne programe pa pristojno ministrstvo oziroma pristojna institucija. Izvajalec mora hkrati z vlogo za izdajo izjave o
javnem interesu predložiti vsebino programa javnih del.
Kadar je izvajanje programa javnega
dela v javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik programa in partner v pogodbi
o izvajanju programa javnega dela, čeprav
ne sofinancira programa javnega dela.
Kadar pa je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela, si mora pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne
občine oziroma, glede na vsebino programa, od pristojnega ministrstva ali ustrezne
strokovne organizacije. Izvajalec predloži
k vlogi za izdajo izjave o javnem interesu
vsebino programa javnih del. Kadar ministrstvo, pristojno glede na področje izvajanja programa javnih del, nastopa v vlogi naročnika, izjava o javnem interesu ni
potrebna.

– Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru
programa javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja
udeležencem.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb v
programe javnih del
V lokalne in nacionalne programe javnih
del se lahko vključujejo naslednje skupine
brezposelnih oseb:
– brez čakalne dobe:
– invalidi41,
– Romi,
– osebe po prestani zaporni kazni;
– po 3 mesecih prijave na Zavodu:
– starejši od 50 let,
– prejemniki denarnega nadomestila
in denarne socialne pomoči,
– samohranilci in osebe, katerih zakonec je tudi brezposeln;
– po 6 mesecih prijave na zavodu:
– iskalci prve zaposlitve,
– osebe s I. in II. stopnjo strokovne
izobrazbe,
– osebe z upadom delovnih sposobnosti,
– zaposlitveno ovirane osebe,
– brezposelne osebe, mlajše od 30
let;
– dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 16
mesecih, razen zakonsko določenih skupin, pri katerih se ta gostota zahteva samo
ob prvi vključitvi v program javnega dela
(ženske, starejše od 53 let, in moški, starejši od 55 let).
Ciljna skupina so tudi udeleženci programov javnih del, ki so bili vključeni v
programe javnih del v letu 2009 manj kot
eno leto.
Z merili za izbor programov javnih del je
v točki 7. razpisne dokumentacije določeno točkovanje ciljnih skupin brezposelnih
oseb.
Čas vključitve v program javnih del:
Brezposelne osebe so lahko vključene
v program javnega dela največ eno leto,
razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki
se jim vključitev lahko podaljša, če jim ni
mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne
zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in
moških, starejših od 55 let, ki so v program
javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev.
Za udeležence javnih del se, kot polni
delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna
obveznost.
Število udeležencev:
Zavod si pridržuje pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas
njihove vključitve v program javnega dela,
če oceni, da nista skladna s predlagano
vsebino programa oziroma opisanim obsegom del na udeleženca, kadar vlagatelj
po pozivu ne dokaže, da je predlog utemeljen.
VII. Merila za izbor programov javnih
del
41
Kot invalidi se štejejo osebe po
3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB2), podrobno so našteti
v 3. členu Navodil za izpolnjevanje obrazca
prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list
RS, št. 10/05 in 43/05).
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Merila za izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del:
Merilo

Maksimalno število
točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb

110

3. Zagotovljena sredstva, reference programa ter popolnost vloge

20

Maksimalno število točk

150

Minimalno število točk, da se program izbere
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 80 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 70 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na
zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge
vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti program javnih
del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu.
V primeru, da se tudi po tako postavljenih
merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako
število točk po vseh merilih in tako izbere
vlogo.
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem
odstavku točke III »Okvirna višina sredstev
javnega razpisa« oziroma najkasneje do
5. 10. 2010.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po
predpisanem roku v mesecu, v katerem bo
ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot
prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve
sredstev pred 5. 10. 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec program v dveh izvodih,
3. obrazec izjave 1,
4. obrazec izjave 2,
5. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti podpisan (parafiran) na
vseh straneh,
6. potrdilo davčnega urada o poravnanih
vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v
RS, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejše
od 30 dni.
Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporedno št. 5 in 6 v
enem izvodu.
X. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo
zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2010 in Ne odpiraj
– vloga.

80 točk
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
naj bodo le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2010 in Ne odpiraj
– dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe zavoda oziroma naslov
centralne službe zavoda. Zavod za vloge,
poslane po pošti ne odgovarja.
Na kuverti mora biti označen naziv in
obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene vloge
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 6. 11. 2009
do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2010
vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji rok za
predložitev vlog je 5. 10. 2010 do 12. ure.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo
le vloge, prispele v vložišče Zavoda do
vključno 5. v mesecu do 12. ure oziroma
do vključno 6. 11. 2009 do 12. ure, če gre
za prijavo na prvi rok. Kolikor 5. v mesecu
ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo prispele
po vsakokratnem roku, razen po zadnjem
(5. 10. 2010) bodo odprte na naslednjem
odpiranju.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma centralni službi zavoda vsak delovni
dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14.
do 16. ure, razen v četrtek, ko ni uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletnih straneh zavoda: http://www.ess.
gov.si.
Naslovi območnih služb zavoda:
– ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub
ljanska cesta 14, 3001 Celje;
– ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper;
– ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiwei
sova cesta 12, 4000 Kranj;
– ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana;
– ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor;
– ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota;
– ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica;
– ZRSZ, Območna služba Novo mesto,
Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto;
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– ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj;
– ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica;
– ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje;
– ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje;
– ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre
za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni
javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani zavoda: http://www.
ess.gov.si.
Javno odpiranje bo vedno na dan, določen za oddajo vlog ob 13. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih
služb oziroma za nacionalne programe na
sedežu centralne službe zavoda, navedenih
v točki XI javnega razpisa.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih
službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani
zavoda. Komisije so pet članske v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za
izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov zavod
posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega
dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki
ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti o
odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela.
XIV. Informacije
Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi
vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega
sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora
posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni
program javnih del. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo obja-
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vljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani zavoda.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-6859/09
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
ostale elektro opreme HE Doblar 1 – lot
EE
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: rekonstrukcija ostale elektro opreme HE Doblar 1 – lot EE.
3. Kraj dobave in izvedbe del: Doblar 6A,
5215 Ročinj, Slovenija.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava opreme, demontaža stare opreme
in montaža nove opreme ter spuščanje v
pogon. Dela se oddajo v celoti.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri
Petru Drusany-ju, tel. 00386(0)5/339-6356, faks 00386(0)5/339-63-15 ali pri Miranu Komelu, tel. 500386(0)5/339-64-90, faks
00386(0)5/339-64-88, v roku 14 dni od objave.
7. Dvig možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 480 EUR (v ceni je
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR
04750-0000545385 pri Novi KBM d.d. s pripisom »razpis LOT EE«. Tuji ponudniki vplačajo na račun Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR
IBAN SI56 047500000545385. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 17. 12. 2009 do 12. ure.
10. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 2009 ob 13. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica.
12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% ponudbene vrednosti
z DDV.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji
– tehnična merila in
– komercialna merila.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled
lokacije v času trajanja razpisa po predhodni
najavi pri naročniku.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 1902/09
Ob-6860/09
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 –
popr., 41/07 – popr. in 122/07 – odl. US: U-I11/07-45), Pravilnika o načrtovanju in organi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ziranju stalnega strokovnega izobraževanja
in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04),
določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije v letu
2009, št. 4060-59/2008 z dne 26. 1. 2009,
objavlja Socialna zbornica Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu
2009/2010
Letošnji razpis daje prednost podiplomskim študijskim programom (novi magistrski
program 2. stopnje in stari specialistični ali
magistrski program) zaradi potreb po poglobljenih znanjih na področju socialnega
varstva. Na razpis pa se lahko prijavijo tudi
kandidati, ki so vpisani v izobraževalne programe različnih terapevtskih šol.
Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji
javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol.
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov,
organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010. Izbrani
so lahko posamezniki, vključeni v strukturo
izobraževalnih programov iz 3. točke tega
razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v razpisu.
3. Struktura izobraževalnih programov
Za študijsko leto 2009/2010 razpisujemo
naslednjo strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko
izbrani za sofinanciranje individualnega izobraževanja, in sicer:
3.1. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se:
– šolnina podiplomskega magistrskega
študijskega programa 2. stopnje (novi, bolonjski program) in šolnina podiplomskega
specialističnega ali magistrskega študijskega programa (stari, pred-bolonjski program) družboslovnih strok, ki se povezujejo
s področjem socialnega varstva v skladu z
69. členom Zakona o socialnem varstvu (v
nadaljevanju: ZSV),
– zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih

strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
3.2. Programi usposabljanja
Sofinancira se kotizacija izobraževalnega programa različnih terapevtskih šol, ki
traja najmanj eno leto in se zaključi z verificiranim potrdilom ali s certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega varstva v
Sloveniji. Prednost pri sofinanciranju programov usposabljanja bodo imeli posamezniki,
ki bodo vpisani v zaključni letnik programa,
če usposabljanje traja več let.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe, ki:
– so že sofinancirani iz sredstev zbornice,
– so krajši od enega leta,
– se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– se ne zaključijo s podiplomskim delom
oziroma z verificiranim potrdilom ali s certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega
varstva.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora/kotizacije, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o tem k vlogi
priložili ustrezna dokazila v skladu s pogoji
tega razpisa.
4. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice,
4.3. vpisani v izobraževalni program v
študijskem letu 2009/2010,
4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice,
4.5. pravočasno in posamično poslali
vlogo,
4.6. zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora
vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–
5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.),
dokazila (točka 5.7.) in izjavi kandidata (točka 5.8.)

5.1. Podatki o kandidatu:
Ime in priimek
Stalni naslov
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov
(naslov, kamor želite prejemati pošto)
Datum rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Naziv banke
Izobrazba
Poklic
Datum opravljanja strokovnega izpita na področju
socialnega varstva
Število let delovne dobe v socialnem varstvu

IBAN SI 56

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Članstvo v zbornici
(ustrezno obkrožite)

a) individualno b) kolektivno

Stacionarna in mobilna telefonska številka
Elektronska pošta
Naziv in naslov organizacije zaposlitve
Delovno mesto
5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Ali izdaja javno veljavno listino
5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu:
Točen naslov programa
Vrsta podiplomskega izobraževanja
(novi magistrski program 2. stopnje)
(stari specialistični ali magistrski program)
(izobraževalni program terapevtskih šol)
Trajanje izobraževanja
Letnik/stopnja vpisa v študijskem letu 2009/10
Datum vpisa v študijskem letu 2009/10
Vpisna številka
Višina šolnine/zagovora
Višina šolnine/zagovora, za katero kandidat pričakuje
sofinanciranje zbornice
Višina pridobljenih sredstev iz drugih virov
(kandidat vpiše sredstva, ki jih je za šolnino/zagovor/kotizacijo pridobil oziroma jih bo iz drugih virov – pomeni,
da zneska v celoti ne bo plačal sam)

5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa.
5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se
izobražuje v lastnem interesu.
5.6. Individualna predstavitev (v skladu z
navodili, ki so priloga razpisa).
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi
kandidat),
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program (pridobi kandidat),
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o predstavitvi izobraževalnega programa in
šolnini/kotizaciji letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2009/2010
(pridobi kandidat),
– originalno potrdilo o vplačilu šolnine/kotizacije za izbran izobraževalni program/zagovora podiplomskega dela oziroma s strani
banke overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora/kotizacije (pridobi kandidat).
5.8. Izjavi:
– izjava kandidata o seznanjenosti in
sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata o obdelavi osebnih
podatkov (obvezna priloga k vlogi).
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan v času razpisa od 8. do 15. ure, ali na
spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse

podatke, dokazila, in obvezne izjave, navedene v 5. točki tega razpisa. Kandidat
s podpisom izjav iz 5.8. točke razpisa potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov
v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07– UPB1) in Pravilnikom
o varovanju osebnih podatkov SZS z dne
7. 6. 2007.
Dokazila morajo biti priložena v izvirniku
ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi
samo pri notarju (notarska overitev) ali pri
upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo
"kopija enaka izvirniku" lahko za potrebe
tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le
zbornica.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi.
7. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in
primerne vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika na področju socialnega varstva.
8. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2009/2010.
Orientacijska sredstva za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v študijskem
letu 2009/2010 so predvidena v višini 9.000
EUR.
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V primeru, da bo višina zaprošenih sredstev presegala višino razpoložljivih sredstev,
bodo prednost pri izbiri imeli kandidati, ki
bodo časovno prej vložili vlogo na razpis.
V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma
bo ta razpis razveljavljen. Morebitna razveljavitev razpisa bo objavljena v Uradnem
listu RS.
9. Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega
izobraževanja v študijskem letu 2009/2010.
Podpisano pogodbo bodo kandidati morali vrniti v roku, o katerem jih bo zbornica
obvestila v spremnem dopisu k pogodbi,
ki pa ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat
ne bo pravočasno zbornici vrnil podpisane
pogodbe, bo zbornica štela, da je odstopil
od sklenitve pogodbe in da ne želi prejeti
sredstev razpisa. Morebitna preostala sredstva bo komisija s posebnim sklepom razdelila med izbrane kandidate. V tem primeru
bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim
pogodbam.
Sredstva bodo nakazana neposredno
oziroma izključno kandidatu na transakcijski
račun, ki ga bo navedel v svoji vlogi.
Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in/ali stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov s
strani kandidata.
Kandidati se s pogodbo obvežejo, da
bodo:
9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge
za socialnovarstveno dejavnost ter se po
potrebi posvetovali z zbornico;
9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto
2009/2010 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 20. oktobra
2010*;
*Kandidat najkasneje do 20. oktobra
2010 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno
zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2009/2010.
9.4. posredovali en izvod specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki si
jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva
(Pomembno je, da je iz naloge razvidno
novo pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim delom. Pisna naloga obsega najmanj
pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do 30. junija 2010.) in
9.6. dovolili zbornici, da v soglasju z
njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke
predstavi, preoblikuje in objavi na spletni
strani ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s
to pogodbo, se zavežejo, da bodo zbornici
v 15 dneh po pozivu vrnili denar, ki ga je
zbornica namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek sodno
izterjan.
10. Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 26. oktobra 2009
do 24.00 ure v zaprti kuverti na naslov So-

Stran

2612 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

cialna zbornica Slovenije, Koseška cesta
8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v študijskem
letu 2009/2010« v levem zgornjem kotu na
naslovni strani ter z imenom in naslovom
kandidata na hrbtni strani kuverte, ali jih
oddajo osebno v tajništvu zbornice od 8. do
15. ure vsak delovni dan do 26. novembra
2009.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu s prvim odstavkom 10. točke
tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje
vloga, ki bo zbornici osebno predložena do
datuma in ure, določene v tem razpisu, ali
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
potekalo v prostorih zbornice 29. oktobra
2009. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge bo
odpirala štiričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni pisno najkasneje do
26. novembra 2009.
13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba
Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni
na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje mag. Urša
Borišek Grošelj na tel. 01/581-93-14, ali
e-naslovu: ursa.borisek@soczbor-sl.si.
Priloga k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 5.6)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s
katero populacijo delate, katere metode dela
uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj (vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev, lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo),
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s
poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno
sofinanciranje,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1–2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 5/09
Ob-6862/09
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in
razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu, v okvirni višini 8.100.000 EUR,
in sicer:
– športne dejavnosti: 6.750.000 EUR,
od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc: 2.700.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc:
3.010.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 800.000 EUR,
d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju
športa: 240.000 EUR,
– raziskovanje in razvoj športa; za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za
nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj
športne vadbe; za štipendije za športnike; za
znanstveno raziskovalne projekte in druge
programe razvoja športa: 1.150.000 EUR,
– založništvo v športu predstavljajo revije (ali knjige) s strokovnimi vsebinami, ki
jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije
namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na
področju športa. Prioriteto imajo publikacije
z višjo strokovnostjo, izvirnostjo, ustreznim
jezikoslovjem in večjo dodano vrednostjo
financiranja: 200.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Opozorilo: Nacionalne panožne športne
zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2,
morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna
merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku.
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti programa,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 75%
stroškov programa.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe
o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt
financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih
sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni
uporabljati dodeljena sredstva namensko in
smotrno, v skladu s posredovano razpisno
dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta
fundacije. Če izvedeni program odstopa od
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji
vrednotenja in financiranja, za več kot 15%
vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža
sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer
na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov
za izplačilo. Vrste upravičenih stroškov, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in
metoda za njihov obračun so določeni v
Navodilih Fundacije za šport o upravičenih
stroških sofinanciranih programov. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške
sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za
izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2010 – D1: prijavni obrazec
za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1),
– obrazec FŠO 2010 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2010 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2010 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2010 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2010 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v
športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge:
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva
fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih
strani fundacije http://www.fundacijazasport.
org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje
opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in
podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano
vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra
2009. Šteje se, da je tiskana vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v
prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj – vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo (v zapečateni ovojnici)!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih
določa besedilo javnega razpisa, za popolno
pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po
pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec FŠO 2010 za področje, na katerem
kandidira prijavitelj.
6. Informiranje prijaviteljev: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte
na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik
Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s
sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog
lahko stalne strokovne komisije od prosilcev
zahtevajo dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija
pripravi predlog za razdelitev sredstev na
podlagi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2010. Na podlagi predlogov
stalnih strokovnih komisij svet fundacije
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2010.

Rezultate o razdelitvi sredstev javnega razpisa bo fundacija objavila na svojih spletnih
straneh.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
vročitve sklepa o razporeditvi sredstev, o
kateri je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev,
o programu ter o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Št. 5/09
Ob-6863/09
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2010,
2011 in 2012
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 5.400.000 EUR, in sicer:
– v letu 2010 se razpiše: 3.857.142
EUR;
– v letu 2011 se razpiše: 771.429 EUR;
– v letu 2012 se razpiše: 771.429 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa in so
lastniki športnih objektov oziroma investitorji
del na športnih objektih. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologije za področje gradnje
športnih objektov, ki točkovno opredeljuje
posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih
objektov je določena v pravilniku.
Sredstva za gradnjo športnih objektov,
ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ 30%
predračunske vrednosti celotne investicije.
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Pri malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 62.500 eurov, pa lahko
sredstva fundacije predstavljajo največ 50%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno
opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev,
načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor
nad namensko porabo sredstev. Izvajalci
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano
razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta fundacije. Če izvedeni program
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila
v metodologiji vrednotenja in financiranja, za
več kot 15% vrednosti, lahko svet fundacije
v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer
na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov
za izplačilo. Vrste upravičenih stroškov, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in
metoda za njihov obračun so določeni v
navodilih Fundacije za šport o upravičenih
stroških sofinanciranih programov. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške
sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za
izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2010 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva
fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih
strani fundacije http://www.fundacijazasport.
org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje
opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in
podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano
vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra
2009. Šteje se, da je tiskana vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v
prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
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– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj – vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo (v zapečateni ovojnici)!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih
določa besedilo javnega razpisa, za popolno
pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po
pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2010 za področje gradnje
športnih objektov, skupaj z obveznimi prilogami.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte
na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času
uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s
sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednoti stalna strokovna
komisija fundacije po metodologiji, ki izhaja
iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od prosilcev
zahteva dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija
pripravi predlog za razdelitev sredstev na
osnovi znanih podatkov.
Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog razdelitve sredstev do 31. januarja 2010. Na podlagi predlogov stalne
strokovne komisije svet fundacije sprejme
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem,
najkasneje do 28. februarja 2010. Rezultate
o razdelitvi sredstev javnega razpisa bo fundacija objavila na svojih spletnih straneh.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
vročitve sklepa o razporeditvi sredstev, o
kateri je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev,
o programu ter o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Ob-6828/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja
podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 4/2007) ter Odloka o
rebalansu proračuna Občine Ljutomer za
leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 10/2009) objavlja Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Ljutomer za leto
2009
1. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
2. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 11.200 EUR.

3. Upravičenci: društva in njihove zveze s
področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju
Občine Ljutomer. Društva, ki nimajo sedeža v
občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene
tudi na področje Občine Ljutomer.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva,
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– realno izvedljiv program dela za leto
2009,
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
in zahtevane priloge navedene v razpisni
dokumentaciji.
5. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– poročilo o delu v letu 2009 in vrednost
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oziroma dokazila iz katerih je razvidna vrednost
izvedenih aktivnosti),
– poročilo o delu za leto 2008,
– število članov iz Občine Ljutomer,
– strokovno izobraževanje na področju
dejavnosti društva (literatura, ekskurzije,
tečaji),
– promocijska dejavnost na temo kmetijstva,
– organizacija ali izvedba prireditev ali
tekmovanj na temo kmetijstva,
– sodelovanje društev na prireditvah.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
programov in projektov sofinanciranja so
naslednja:

Kriteriji

Število točk

Plan dela, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2009
do 5.000 EUR

5

od 5.001 EUR do 10.000 EUR

10

nad 10.001 EUR

15

Poročilo o delu, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2008
do 5.000 EUR

5

od 5.001 EUR do 10.000 EUR

10

nad 10.001 EUR

15

Število članov z območja občine Ljutomer
do 25

10

od 26 do 50

20

od 51 do 75

30

od 76 do 100

40

nad 101

50

Strokovno izobraževanje na temo kmetijstva
organizacija in izvedba seminarjev, predavanj
organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom
organizacija in izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije

5 točk/seminar
5 točk/tečaj
5 točk/ekskurzijo

Promocijska dejavnost na temo kmetijstva
izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)
izdaja promocijsko informativnega materiala (minimalna naklada
je dvakratno število članov)
internetna stran

10 točk/izdajo
5 točk/izdajo
15 točk

Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na temo kmetijstva
na občinski ravni

10 točk/prireditev

na regijski ravni

15 točk/prireditev

na državni ravni

20 točk/prireditev
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Število točk

Sodelovanje društev na prireditvah
lokalnega značaja

5 točk/prireditev

državnega značaja

10 točk/prireditev

mednarodni značaj

15 točk/prireditev

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila
so določena v točkah, katerih vrednost se
vsako leto izračuna na podlagi proračunskih
sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
6. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
7. Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa
društva oziroma zveze,
– priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
1. 1. 2009.
8. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni
www.ljutomer.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na tel. 02/584-9052, kontaktni osebi Vaupotič Alešu.
9. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
28. 10. 2009.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišče Občine Ljutomer. Predložena
vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja in na sprednji
strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene
dejavnosti – kmetijstvo«.
10. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,

v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenje proračunskih sredstev.
11. Namenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Ljutomer
Ob-6838/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB in 56/08 – ZUJIK)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2010 sofinancirala
Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki
bodo na območju MOL izvedeni v letu 2010.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti;
B/ glasbene umetnosti;
C/ likovne umetnosti;
D/ intermedijske umetnosti;
E/ kulturna vzgoja.
2. Opredelitev razpisnih področij:
2.1. Področje A/uprizoritvene umetnosti
obsega produkcijo na področju gledališča
in plesa. Gledališko področje zajema vse
zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od
dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega
in fizičnega gledališča, prek ambientalnega
do pouličnega gledališča. V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo projekti, ki so bili
že izvedeni do 31. 12. 2009 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti
izvedeni v letu 2010, izobraževanja, delavnice, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad,
obeležitev dogodkov, promocijo itd.
2.2. Področje B/glasbene umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov ter izdaje
nosilcev zvoka ali videospotov, ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim koncertom.
Koncertni ciklus mora obsegati najmanj 5
koncertov, festival pa najmanj 7 glasbenih
dogodkov v strnjenem časovnem obdobju.
2.3. Področje C/likovne umetnosti zajema slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo, plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje,
fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo, oblikovanje in ulično umetnost. Podro-

81 / 16. 10. 2009 /

Stran

2615

čje likovnih umetnosti ne zajema konkretnih
projektov oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih
izdelkov z namenom trženja, komercialnih
prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanja
knjig, prirejanja seminarjev, izobraževanj,
nagrad in delavnic. Sredstva na področju
likovnih umetnosti so namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter
projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja z drugimi izvajalci
in bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana ob upoštevanju zagotavljanja
uravnoteženosti vseh umetnostnih praks.
2.4. Področje D/intermedijske umetnosti
temelji na spajanju različnih novomedijskih
praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov.
Področja, ki jih štejemo med intermedijske
umetnosti so: spletna umetnost, navidezna
resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija … Gre za
projekte, ki na umetniški način uporabljajo
in predstavljajo procese, produkte in vplive
tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri
čemer sodobne tehnologije uporabljajo na
reflektiven, kreativen in raziskovalen način.
2.5. Področje E/kulturna vzgoja zajema
pripravo in izvedbo projektov na vseh področjih umetnosti, namenjenih otrokom in
mladini (predstave, razstave, koncerti, delavnice, bralna kultura …). Gre za projekte,
katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti umetniško
ustvarjanje ter jih spodbuditi k ustvarjalnosti,
kar obvezno vključuje ustrezne didaktičnopedagoške metode pri posredovanju umetniških vsebin.
Ljubljana bo od 23. aprila 2010 do
23. aprila 2011 nosilka Unescovega naslova Svetovna prestolnica knjige. V tem času
bodo v Ljubljani potekale številne prireditve,
namenjene spodbujanju bralne kulture ter
dviganju zavesti o pomenu knjige in branja.
V okviru tega razpisa bo MOL podpiral projekte na vseh področjih kulture na območju
MOL, ki bodo vsebinsko povezane s knjigo.
Gre za izvedbo predstav, koncertov, razstav in drugih dogodkov, katerih namen je
sporočilo o pomenu branja in knjige ter približevanje knjige najširšemu občinstvu tudi
skozi druge umetniške izraze ali raziskovanje povezave med knjigo in drugimi področji
ustvarjanja.
3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2010 podpirala v skladu z
naslednjimi dolgoročnimi cilji, opredeljenimi
v Strategiji razvoja kulture v MOL 2008–
2011:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na
območju MOL;
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k
razvoju MOL na področju kulture;
– povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOL;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
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društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nevladna organizacija in kot gospodarske
organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2010.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v
pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s
strani MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški
projekta, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
MOL bo na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot upravičene stroške za projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe,
upoštevala najmanj 80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih
izvajalcev projekta in največ 20% za materialne stroške.
Če je predlagatelj projekta posameznik
ali samozaposleni v kulturi, bo MOL na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot
upravičene stroške priznala avtorski honorar
v obliki razstavnine v višini 80% s pogodbo
določene vrednosti projekta, 20% pa za materialne in ostale stroške projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področju A/uprizoritvene
umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne
umetnosti, D/intermedijske umetnosti in E/
kulturna vzgoja prijavijo nevladne kulturne
organizacije s statusom društva ali zavoda,
gospodarske organizacije (razen na področju A/uprizoritvene umetnosti), samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 kot nosilci
izvedeli najmanj en projekt na področju, na
katerem kandidirajo (obvezno dokazilo-kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave
ipd.);
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na
katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno
prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu
2010 na območju MOL (obvezna priloga 1:
izjava predlagatelja);
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– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne
predvidene vrednosti prijavljenega projekta
in hkrati ne presega 15.000 EUR na področju A/uprizoritvene umetnosti; 10.000
EUR na področju B/glasbene umetnosti za
organizacijo koncertnega cikla ali festivala
oziroma 4.000 EUR na področju B/glasbene umetnosti za koncerte, izdajo nosilcev
zvoka in videospotov; 10.000 EUR na področju C/likovne umetnosti za predlagatelje
s statusom nepridobitne zasebne kulturne
organizacije in gospodarske organizacije
oziroma 2.000 EUR na področju C/likovne
umetnosti za predlagatelje s statusom posameznika ali samozaposlenega v kulturi;
4.000 EUR na področju D/intermedijske
umetnosti; 2.000 EUR na področju E/kulturna vzgoja (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so prijavili isti projekt le na enem
razpisnem področju (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so predvideli najmanj 60% sredstev
kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik
oziroma samozaposleni v kulturi (razen na
področju C/likovne umetnosti) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bo v primeru zahteve MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na
eni izmed javnih prireditev MOL, ob pokritju
morebitnih materialnih dodatnih stroškov s
strani MOL, ki bi pri tem nastali (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja).
5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti
predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – sklep US:
U-I-263-05-6, 97/05 – odl. US: U-I-163/0536, 100/05 – sklep US: U-I-296/05, 20/06 –
ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28).
5.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti
projekti, ki so bili izbrani za sofinanciranje v
okviru Javnega poziva za izbor projektov za
pripravo in izvedbo programa Ljubljana –
svetovna prestolnica knjige 2010 (Uradni list
RS, št. 49/09 z dne 29. 6. 2009).
5.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni
odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji:
6.1. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
vseh razpisnih področjih (najvišje možno
število dodeljenih točk je 70) so naslednji:
– izvirna zasnova in celovitost projekta
ter ustvarjalni pristop (do 25 točk);
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo
(do 15 točk);
– projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe
v MOL (do 12 točk);

– dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 10 točk);
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička (do 5 točk);
– večji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (3 točke).
6.2. Prednostni razpisni kriteriji:
6.2.1. Prednostni razpisni kriteriji na področju A/uprizoritvene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– sodelovanje (organizacijsko, tehnično,
kadrovsko …) z javnimi zavodi ali izvajalci
javnih kulturnih programov (do 10 točk);
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta (do 10 točk);
– vključenost mlajših avtorjev in izvajalcev (do 27 let) v izvedbo projekta (do 5
točk);
– produkcijska zahtevnost in večji obseg (število udeleženih) produkcije (do 3
točke);
– projekt, ki se v letu 2010 tematsko navezuje na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 2 točki).
6.2.2. Prednostni razpisni kriteriji na
področju B/ glasbene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– visoka in kvalitetna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
oziroma zastopanost vrhunskih glasbenih
ustvarjalcev z mednarodnega področja (do
13 točk);
– projekt, ki podpira institucionalno manj
zastopana umetniška področja glasbene
umetnosti (do 5 točk);
– visoka zahtevnost projekta (do 4 točke);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih
prizorišč na področju MOL (do 2 točki);
– celovita promocija projekta (izdaja CDja, organizacija projekta tudi izven MOL, distribucija, promocija) (do 3 točke);
– projekt, ki se v letu 2010 tematsko navezuje na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 2 točki);
– vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) (do 1
točka).
6.2.3. Prednostni razpisni kriteriji na področju C/likovne umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki podpira manj zastopana
umetniška področja likovne umetnosti (do
8 točk);
– projekt, ki presega ustaljene načine
produkcije in prezentacije likovne umetnosti
(do 7 točk);
– projekt, ki na inovativen način raziskuje
urbano problematiko povezano z Ljubljano
(do 5 točk);
– projekt, ki neposredno podpira ustvarjalce v obliki razstavnin (do 5 točk);
– predstavitev projekta v razstavnih prostorih MOL ali na javnih površinah MOL
(3 točke);
– projekt, ki se v letu 2010 tematsko navezuje na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 2 točki).
6.2.4. Prednostni razpisni kriteriji na področju D/intermedijske umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij in sinteze različnih
tovrstnih umetniških oblik (do 13 točk);
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– družbeno angažirani, raziskovalni in
aktualni projekti (do 10 točk);
– projekt, ki dejavno vključuje avtorje mlajše generacije skozi rabo sodobnih
medijev in tehnologij ter z izobraževalnimi
vsebinami nagovarja mlado občinstvo (do
5 točk);
– projekt, ki se v letu 2010 tematsko navezuje na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 2 točki).
6.2.5. Prednostni razpisni kriteriji na področju E/kulturna vzgoja (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo (do 10 točk);
– projekt spodbuja ustvarjalnost otrok in
mladine (do 7 točk);
– inovativni pristopi pri posredovanju
vsebin (do 7 točk);
– projekt, ki se v letu 2010 tematsko navezuje na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 6 točk).
7. Uporaba kriterijev
Splošni in prednostni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100,
pri čemer je možno število točk za splošne
razpisne kriterije 70, za prednostne razpisne
kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje projektov
bo potekalo opisno po naslednji vrednostni
lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 80 do 95 točk) in nezadovoljivo
(do 80 točk). Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja
na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev prejeli najmanj 80 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL uvrščeni
med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt,
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer
med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev
v sorazmerju z višino prejetih točk.
MOL bo v letu 2010 sofinancirala na področju uprizoritvenih umetnosti 20 projektov,
na področju glasbenih umetnosti 25 projektov, na področju likovnih umetnosti 25 projektov, na področju intermedijskih umetnosti
največ 15 projektov in na področju kulturne
vzgoje največ 10 projektov. MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom
društva ali zavoda in gospodarskim organizacijam sofinancirala največ 3 projekte na
posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa
največ 1 projekt na posameznem razpisnem
področju.
MOL bo odločala o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju
na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih
kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih
proračunskih sredstev za leto 2010.
8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2010 znaša 400.000 €.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november
2010.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2010. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov

z istega razpisnega področja, bo MOL s
predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki
bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 16. oktobra 2009 in zaključi 16. novembra 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje;
– obvezna priloga 1 (podpisana izjava
predlagatelja);
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev
trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi
pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL je
dolžna v času razpisnega roka na pisno
zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki in mora
vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v
obdobju 2007–2009 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem
kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali
vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila.
12.2. Vloga mora biti poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 16. novembra 2009 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: kultura
– projekti – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (npr. A/ uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo).
12.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kultura – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega
roka (po 16. novembru 2009) ne bo več
možno.
12.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 18. novembra 2009. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne
priloge (navedeno v 5. točki razpisnega
besedila) o izvedbi najmanj enega projekta
na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil,
najave ipd.).
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Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo
oddana na pošto kot priporočena pošiljka
do vključno 16. novembra 2009, o čemer
priča poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega
besedila.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov
o predlogu področne strokovne komisije in
strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo
izbrala predloge za sofinanciranje projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki
jih omogoča proračun MOL za leto 2010.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:
– A/ uprizoritvene umetnosti: Dario Seraval (dario.seraval@ljubljana.si, 306-48-63);
– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka
Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 30648-42);
– C/ likovne umetnosti: Lena Jevnik
(lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54);
– D/ intermedijske umetnosti: Semira
Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.
si, 306-48-65);
– E/ kulturna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.
ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16).
Mestna občina Ljubljana
Ob-6839/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB in 56/08 – ZUJIK)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov,
ki jih bo v obdobju od 2010 do 2012
sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci realizirali v
obdobju od 2010 do 2012.
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2010 do 2012 na naslednjih področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti,
B/ glasbene umetnosti,
C/ likovne umetnosti,
D/ intermedijske umetnosti.
2. Opredelitev razpisnih področij:
2.1. Področje A/uprizoritvene umetnosti
obsega pripravo in izvedbo kulturnih programov na področju gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih
umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega
gledališča. Programski sklop »produkcija«
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zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2010 do 2012.
Programski sklop »postprodukcija« zajema
programske enote, ki so primerni za ponovno izvedbo v obdobju od 2010 do 2012, in
sicer zaradi svoje kakovosti, odziva publike,
predstavitve kulturne produkcije MOL. Programski sklop »mednarodno sodelovanje«
zajema tako gostovanja tujih gledaliških oziroma plesnih skupin v Ljubljani, kakor tudi
predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini.
Programski sklop »kulturna vzgoja« zajema
pripravo in izvedbo gledaliških in plesnih
projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter
predstave in delavnice za otroke in mlade,
v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok
in mladih.
2.2. Področje B/glasbene umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov ter
izdaje nosilcev zvoka ali videospotov, ki
se zaključijo s koncertom. Koncertni ciklus
mora obsegati najmanj 5 koncertov, festival
pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. Programski sklop
»mednarodno sodelovanje« zajema gostovanja, turneje in izmenjave v mednarodnem
kulturnem prostoru ter organizacijo gostovanj kakovostnih tujih izvajalcev v MOL. V
programski sklop »nosilci zvoka in videospoti« sodijo prve izdaje na vseh nosilcih
zvoka ter glasbeni videospoti. Posamezna
izdaja na nosilcu zvoka mora obsegati najmanj 30 minut posnetega materiala.
Programski sklop »kulturna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov oziroma izdajo nosilcev zvoka ali videospota mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter
izvedbo glasbenih dogodkov in delavnic za
otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi
pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja
ustvarjalnost otrok in mladih.
2.3. Področje C/likovne umetnosti zajema slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo, plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje,
fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo, oblikovanje in ulično umetnost, prirejanje
seminarjev, izobraževanj in delavnic s področja likovnih umetnosti. Področje likovnih
umetnosti ne zajema konkretnih projektov
oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov
z namenom trženja, komercialnih prireditev,
udeležbe na sejmih, tiskanja knjig in podeljevanja nagrad. Programski sklop »produkcija« zajema samostojne in skupinske
likovne projekte. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih umetnikov v Ljubljani, kakor tudi
predstavitev ljubljanskih umetnikov v tujini.
Programski sklop »kulturna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo likovnih dogodkov
mladih ustvarjalcev (do 35 let) ter izvedbo
delavnic ali drugih dogodkov, v katerih se z
ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi
spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.
2.4. Področje intermedijskih umetnosti
temelji na spajanju različnih novomedijskih
praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov.
Področja, ki jih štejemo med intermedijske
umetnosti so: spletna umetnost, navidezna
resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija … Gre za
projekte, ki na umetniški način uporabljajo
in predstavljajo procese, produkte in vplive
tehnologij, znanosti ter socialnih praks, pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čemer sodobne tehnologije uporabljajo na
reflektiven, kreativen in raziskovalen način.
Programski sklop »produkcija« zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene
v obdobju od 2010 do 2012. Programski
sklop »postprodukcija« zajema programske
enote, ki so primerne za ponovno izvedbo
v obdobju od 2010 do 2012, in sicer zaradi
svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve
kulturne produkcije mesta Ljubljana doma
in v tujini. Programski sklop »mednarodno
sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih
intermedijskih umetnikov v Ljubljani, kakor
tudi predstavitev ljubljanskih umetnikov v
tujini.
3. Cilji razpisa
MOL bo programe na vseh razpisnih področjih v obdobju od 2010 do 2012 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji
Strategije razvoja kulture v MOL:
– povečanje dostopnosti kulturnih vsebin
različnim občinstvom na območju MOL,
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki
delujejo na območju MOL,
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL
in promocijo v tujini,
– povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali
druga nepridobitna organizacija zasebnega
prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje kulturnih
dejavnosti.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota programskih enot, ki jo
bodo predlagatelji v javnem interesu izvedli
v obdobju od 2010 do 2012, in sicer v skladu
s prijavljenim terminskim planom.
Programska enota je posamična kulturna aktivnost na razpisnih področjih, ki je
predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert,
razstava ipd.
Predlagatelj lahko prijavi program le na
enem razpisnem področju kot osnovnem
programskem področju. Poleg osnovnega
programskega področja lahko predlagatelj v
razpisnem obrazcu navede tudi druga programska področja, ki sodijo v okvir drugih
razpisnih področij. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja v največji meri opredeljuje
kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po
obsegu in vrsti dejavnosti.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo
v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
5. Programski sklopi
Razpisno področje A/ uprizoritvene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope:
– produkcija,
– postprodukcija,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturna vzgoja.
Razpisno področje B/ glasbene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope:
– organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov,
– mednarodno sodelovanje,
– nosilci zvoka in videospoti,
– kulturna vzgoja.

Razpisno področje C/ likovne umetnosti
vsebuje naslednje programske sklope:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturna vzgoja.
Razpisno področje D/ intermedijske
umetnosti vsebuje naslednje programske
sklope:
– produkcija,
– postprodukcija,
– mednarodno sodelovanje.
6. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
6.1. Upravičenci do sredstev
Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da bo predlagatelj izvedel prijavljeni
program v obdobju od 2010 do 2012 (obvezna priloga 1),
– da je registriran za opravljanje kulturne
dejavnosti za razpisno področje, na katerega se prijavlja, in da ima sedež na območju
MOL (obvezna priloga 1),
– da je v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti
(obvezno dokazilo – fotokopije najmanj petih
kritiških in medijskih odmevov),
– da bo zagotovil prostorske pogoje za
pripravo in izvedbo predlaganega programa
(obvezna priloga 1),
– da predlaga program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50%
vseh predvidenih programskih stroškov (obvezna priloga 1),
– da bo v primeru zahteve MOL brezplačno izvedel ponovitev izbrane programske
enote na eni izmed javnih prireditev MOL,
ob pokritju morebitnih materialnih dodatnih
stroškov s strani MOL, ki bi pri tem nastali
(obvezna priloga 1),
– da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga 1).
7. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
7.1. Upravičenci do sredstev
Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
1) Na področju A/ uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2007 do 2009 izvedli najmanj:
– 6 programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje in kulturna vzgoja.
2) Na področju B/ glasbene umetnosti
se lahko prijavijo le predlagatelji programov,
ki so v obdobju od 2007 do 2009 izvedli
najmanj:
– 5 programskih enot v okviru programskih sklopov organizacija koncertov, koncertnih ciklusov in festivalov, programskega
sklopa mednarodno sodelovanje in kulturna
vzgoja.
3) Na področju C/likovne umetnosti se
lahko prijavijo le predlagatelji programov,
ki so v obdobju od 2007 do 2009 izvedli
najmanj:
– 6 programskih enot kot samostojne,
skupinske, mednarodne razstavne projekte
in projekte s področja kulturne vzgoje.
4) Na področju D/ intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2007 do 2009
izvedli najmanj:
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– 6 programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija ali
mednarodno sodelovanje.
7.2. Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za
sofinanciranje projekta. Če se ugotovi, da
predlagatelj programa ne izpolnjuje splošnih
in posebnih pogojev za programsko sofinanciranje, ali če strokovna komisija za posamezno področje programu dodeli manjše število
točk, kot je predvideno za sprejem v programsko sofinanciranje, bodo te programske
enote obravnavane kot vloge za sofinanciranje projektov in preusmerjene v okvir Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2010 sofinancirala MOL.
7.3. Za sofinanciranje programa na vseh
razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti
predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – sklep US:
U-I-263-05-6, 97/05 – odl. US: U-I-163/0536, 100/05 – sklep US: U-I-296/05, 20/06 –
ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28).
7.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tiste programske enote, ki so bile kot projekti
izbrane za sofinanciranje v okviru Javnega
poziva za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 (Uradni list RS, št. 49/09
z dne 29. 6. 2009).
7.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v obdobju
od 2010 do 2012, bo lahko predlagal spremembo pogodbe le zaradi naslednjih spremenjenih okoliščin na svoji strani:
– sprememba roka izvedbe posameznih programskih enot (v primeru, da bo
naknadno ugotovil, da ne bo mogel izvesti
programske enote v pogodbeno določenem
roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v
letu 2010, in sicer mora to predlagati najpozneje do 15. septembra 2010),
– sprememba naslova programske enote v primeru, da bo na podlagi utemeljenih
razlogov spremenil delovni naslov programske enote kot ga je prijavil na javni razpis,
lahko predlaga spremembo naslova, pod
pogojem, da vsebina izbrane programske
enote ostane enaka, in sicer najpozneje do
15. septembra 2010),
– sprememba prizorišča izvedbe posamezne programske enote (v primeru, da
bo naknadno ugotovil, da ne more izvesti
programske enote v pogodbeno določenem
kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga
drug kraj oziroma prizorišče v letu 2010, in
sicer najpozneje do 15. septembra 2010).
8. Splošni razpisni kriteriji:
8.1. Kakovost in uspešnost realizacije
programa oziroma projektov predlagatelja
v obdobju od 2007 do 2009 (najvišje možno
število dodeljenih točk je 30):
– ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe
programa v obdobju od 2007 do 2009 (do
10 točk),

– pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva
(do 10 točk),
– aktualnost ponudbe in odmevnost v
strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk),
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju
od 2007 do 2009 z lastnimi sredstvi oziroma
sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).
8.2. Kakovost in izvedljivost programa
predlagatelja v obdobju od 2010 do 2012
(najvišje možno število dodeljenih točk je
50):
– vsebinska zaokroženost programa v
smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do 15 točk),
– aktualnost ter izvirnost programskega
koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),
– uravnoteženost finančne konstrukcije
glede na obseg in vsebino programa ter
predvideni višji delež sredstev iz drugih virov
(do 5 točk),
– zastopanost vseh programskih sklopov iz posameznega razpisnega področja v
skladu s 5. točko tega razpisnega besedila
(do 5 točk),
– izvedba predlaganega programskega
sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi
leto) (do 5 točk),
– mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk),
– program, ki pritegne več občinstva in
večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).
9. Prednostni razpisni kriteriji:
9.1. Prednostni razpisni kriteriji za programe (najvišje možno število dodeljenih
točk je 20):
9.1.1. Na področju A/ uprizoritvene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk),
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z
mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2010 tematsko
navezujejo na izvedbo projekta Ljubljana –
Svetovna prestolnica knjige (do 5 točk),
– vključujejo večje število izvajalcev
(igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
– načrtujejo večje število programskih
enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3
točke),
– vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki).
9.1.2. Na področju B/ glasbene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi,
ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov (do 6 točk),
– vključujejo v posameznih programskih
enotah večje število domačih ustvarjalcev
(skladateljev, avtorjev besedil ipd.) in poustvarjalcev (izvajalcev) ter vrhunskih glasbenih ustvarjalcev z mednarodnega področja
(do 6 točk),
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z
mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2010 tematsko
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navezujejo na izvedbo projekta Ljubljana –
Svetovna prestolnica knjige (do 6 točk),
– vključuje večje število mladih ustvarjalcev v svoje programe oziroma izvaja kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje
(do 2 točki).
9.1.3. Na področju C/ likovne umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskega sklopa produkcija (do 10 točk),
– načrtujejo večje število razstav z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2010 tematsko navezujejo na izvedbo projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do 5 točk),
– vključuje večje število mladih ustvarjalcev v svoje programe oziroma izvaja kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje
(do 5 točk).
9.1.4. Na področju D/ intermedijske umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk);
– načrtujejo večje število izvedb programskih enot oziroma sklopov, ki obravnavajo problematiko urbanih kulturnih izrazov
in estetik ali javnih prostorov v MOL oziroma
tistih programskih enot, ki se v letu 2010
tematsko navezujejo na izvedbo projekta
Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (do
5 točk);
– vključujejo večje število programskih
enot oziroma sklopov, ki poudarjajo svojstvene rešitve izvajanja programa (do 5
točk);
– se povezujejo z ostalimi izvajalci podobnih ustvarjalnih usmeritev (do 5 točk).
10. Uporaba razpisnih kriterijev
Izbrani bodo tisti programi predlagateljev,
ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi
splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev
prejeli najmanj 80 točk. Način razvrščanja
programov glede na višino doseženih točk
je sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program, pri čemer med izbranimi programi
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
Mestna občina Ljubljana bo v obdobju
od 2010 do 2012 sofinancirala na področju
uprizoritvenih umetnosti največ 20 javnih
kulturni programov, na področju glasbenih
umetnosti največ 13, na področju likovnih
umetnosti največ 6 in na področju intermedijskih umetnosti največ 4 javne kulturne
programe.
11. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev za programe v letu 2010 znaša:
2.139.000 €.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe v letih 2011 in 2012 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe
v letu 2010, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v
proračunih MOL za leti 2011 in 2012.
12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v
proračunskih letih 2010, 2011 in 2012, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci
programov, s katerimi bo sklenjena triletna
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pogodba, bodo za leti 2011 in 2012 pozvani
k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta
s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k
pogodbi za leti 2011 in 2012.
MOL bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju
programa v obdobju od 2010 do 2012.
13. Razpisni rok: razpis se prične 16. oktobra 2009 in zaključi 16. novembra 2009.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– obvezna priloga 1;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev
trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
MOL je dolžna v času razpisnega roka
na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati
po pošti ali po elektronski pošti.
15. Način pošiljanja in vsebina vlog:
15.1. Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
15.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 16. novembra 2009 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: kultura
– programi in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja« (npr. A/uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega,
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za katero razpisno področje predlagatelj
oddaja vlogo).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
15.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kultura – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev vlaga.«
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega
roka (po 16. novembru 2009) ne bo več
možno.
15.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in v nadaljnjem postopku ne bo obravnavana.
15.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
16. Obvezne priloge k vlogi
Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL
v tiskani obliki,
– pravilno in v celoti izpolnjena obvezna
priloga 1,
– vsaj pet kritiških in medijskih odmevov,
ki se nanašajo na izvajanje programa v zadnjem triletnem obdobju.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 18. novembra 2009. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan.
17.2. Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 15. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznem obrazcu
v tiskani obliki,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 16. novembra 2009.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in
posebnih razpisnih pogojev.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
17.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v
roku dveh mesecev od zaključka odpiranja
vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu področne strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj
možnost, da se o predlogu komisije pisno
izjavi. Obvestilo vsebuje predlog strokovne
komisije za posamezno razpisno področje in
mnenje pristojnega uslužbenca. V roku prispele izjave predlagateljev bodo obravnavale področne strokovne komisije in oblikovale
končne predloge financiranja programov, na
podlagi katerih bo izdana odločba.
18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
naslednjih uslužbencih MOL:
– A/ uprizoritvene umetnosti: Dario Seraval (dario.seraval@ljubljana.si, 306-48-63);
– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka
Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 30648-42);
– C/ likovne umetnosti: Lena Jevnik
(lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54);
– D/ intermedijske umetnosti: Semira
Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.
si, 306-48-65);
– podpodročje kulturne vzgoje: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16).
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 478-108/2007/19
Ob-6819/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09 – odl. US), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja je nepremičnina
parc. št. 236.S, stavbišče v izmeri 165,00
2
m , k.o. Veliki Trn, z naslovom Gornje Pijavško 20. Predmetna nepremičnina je v
solastnini, in sicer Republika Slovenija do
1/3 in Jože Božič do 2/3. V skladu s soglasjem solastnika je predmet javne dražbe
parc. št. 236.S k.o. Veliki Trn do celote.
Nepremičnina v naravi obsega delno
porušeno stanovanjsko hišo s pripadajočim
stavbnim zemljiščem parc. št. 236.S, stavbišče v izmeri 165,00 m2, k.o. Veliki Trn, z
naslovom Gornje Pijavško 20, Krško. Sam
stanovanjski objekt se nahaja v bregu pod
gozdom nad lokalno vaško cesto, ki teče
vzporedno z glavno cesto med naseljema
Krško in Arto. Zemljišče je opremljeno z vodovodnim omrežjem, električnim distributivnim omrežjem v izvedbi z zračnimi vodi in
telefonskim naročniškim omrežjem v izvedbi
z zračnimi vodi.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 10.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer dne 4. 11. 2009, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino parc. št. 236.S,
stavbišče v izmeri 165,00 m2, k.o. Veliki
Trn, znaša 1.050,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 311197221002-7554-0609, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Veliki Trn.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe

Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 28. 10. 2009 ob 10. uri.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo
javne dražbe se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, telefon 01/478-18-59, faks 01/47816-87, e-pošta: tanja.baselj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 3. 11.
2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Veliki trn št. 478-108/2007«,
na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti
ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamaci-

je po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 443/09
Ob-6821/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 534/10, dvorišče v izmeri 1090 m2, s poslovno stavbo v
izmeri 23 m2, in parc. št. 534/11, poslovna
stavba v izmeri 201 m2, kar v naravi predstavlja stavbo, pomožni objekt in zemljišče
v območju kompleksa nekdanje Kojičeve vojašnice v Tolminu, vse vpisano pri vl. št. 54,
k.o. Tolmin, katerih upravljavec je na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 83000/98-2 (N) z dne 22. 10. 1998, Ministrstvo
za kulturo. Nepremičnini sta prosti bremen
in stvari. Iz potrdila o namenski rabi prostora Občine Tolmin št. 3501-0147/09, z dne
12. 8. 2009, izhaja, da se parc. št. 534/10
in parc. št. 534/11, k.o. Tolmin vas, nahajata v območju, namenjenem pretežno za
oskrbne, storitvene, proizvodne in servisne dejavnosti. Občina Tolmin ne uveljavlja
predkupne pravice, niti začasnih ukrepov za
zavarovanje.
3. Vrsta pravnega posla: v skladu s
24. členom Uredbe in na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPDPO, ki določa,
da se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem praviloma izvede z javno dražbo, bosta nepremičnini prodani po
metodi javne dražbe. Predkupne pravice na
nepremičninah ni.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 110.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek
na promet nepremičnin po stopnji 2% ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po javni dražbi in sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana, v veliki sejni sobi
v 3. nadstropju, 5. 11. 2009, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnini
znaša
11.000,00 EUR in se plača na podračun
proračuna Republike Slovenije št. 011006300109972, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Tolmin.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brez-
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obrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina
zapade.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se
obrnite na Alenko Črnič, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/36959-66, e-pošta: alenka.crnic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mk.gov.si/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 4. 11.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
priporočeno po pošti ali osebno na vložišče
oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, če takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, če takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, iz postopka izločeni.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
videno kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
upoštevajo.
Ministrstvo za kulturo
Št. 478-53/2007/30
Ob-6822/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
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občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo kompleksa nepremičnin
prečrpališče goriva Stara vas v Krškem
1. Predmet prodaje
Kompleks nepremičnin prečrpališče
goriva Stara vas v Krškem, ki predstavlja
parc. št. 52 – zelenica, v izmeri 753 m2,
parc. št. 54/2 – zelenica, v izmeri 5.527 m2,
parc. št. 54/4 – sadovnjak, v izmeri 784 m2,
parc. št. 54/5 – sadovnjak, v izmeri
835 m2, parc. št. 160/2 – zelenica, v izmeri
349 m2, parc. št. 160/3 – zelenica, v izmeri
18.306 m2, poslovna stavba v izmeri 133 m2,
poslovna stavba v izmeri 66 m2, poslovna
stavba v izmeri 40 m2, poslovna stavba v
izmeri 37 m2, funkcionalni objekt v izmeri
10 m2 in parc. št. 54/3 – plantažni sadovnjak
v izmeri 433 m2, vpisan v zk. vl. št. 568, k.o.
Stara vas. Predmet prodaje je celoten kompleks nepremičnin s pripadajočimi objekti
ter konstrukcijami (bazeni za vodo, cisterne, tiri …) brez strojne in elektro opreme,
ki jo je mogoče demontirati (črpalke, ventili,
manometri …).
Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu
79/100 in Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
v deležu do 21/100.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet javne dražbe, znaša 926.100,00 €.
Najnižji znesek zvišanja je 500 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
računa, ki ga izstavi prodajalec po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin.
5. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Rok za vplačilo varščine: 2. 11. 2009,
do 12. ure.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000839907909.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne
nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh nepremičnin skupaj,
– del zemljišča (parc. št. 54/4 ter del
parc. št. 160/2 in 160/3) predstavlja kmetijsko zemljišče, zato bo po izvedeni javni
dražbi speljan še postopek po Zakonu o
kmetijskih zemljiščih,

– v primeru, da se v postopku prodaje
zemljišča po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
zemljišče ne bo prodalo tretji osebi, je uspeli
dražitelj dolžan v roku 15 dni po izvedenem
postopku skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti v
roku 15 dni od plačila celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali pooblaščena oseba s
soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer so dražitelji upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za
prevzem dokumentacije.
7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Janezom Klavžarjem, Policijska uprava Novo mesto, tel.
07/492-93-01.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe
Javna dražba bo dne 4. 11. 2009 ob
13. uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ul. 4 (medetaža), Ljubljana.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Lilijani Kodrič,
tel. 01/428-53-17, el. naslov: lilijana.kodric@
gov.si.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6820/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe
Celoten prosti in nezasedeni del stavbe
na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita
106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.
ES, in sicer:
a) prostori v delu kleti v skupni izmeri
165,08 m², ki obsegajo: nestanovanjski del
z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m², nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m²,
nestanovanjski del z oznako 77.E, v izmeri 40,58 m², nestanovanjski del z oznako
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78.E, v izmeri 33,77 m², nestanovanjski del
z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m² in nestanovanjski del z oznako 80.E v izmeri 26,32
m², vse vpisano v podvložkih št. 2356/75–
2356/80 k.o. (2175) Jesenice;
b) del pritličja v skupni izmeri 135,56 m²,
ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E, v
izmeri 9,81 m², stanovanjski del z oznako
6.E, v izmeri 9,67 m², stanovanjski del z
oznako 7.E, v izmeri 9,63 m², stanovanjski del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m²,
stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri
9,63 m², stanovanjski del z oznako 10.E,
v izmeri 9,67 m², stanovanjski del z oznako
11.E, v izmeri 9,35 m², stanovanjski del z
oznako 12.E, v izmeri 9,46 m², vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12 k.o.
(2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako
81.E, v izmeri 25,05 m², vpisan v podvložku št. 2356/81 k.o. (2175) Jesenice in skupni
prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m²,
vpisan v podvložku št. 2356/87 k.o. (2175)
Jesenice;
c) del 1. nadstropja v skupni izmeri
255,53 m², ki obsega: stanovanjski del z
oznako 13.E, v izmeri 9,51 m², stanovanjski del z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m²,
stanovanjski del z oznako 15.E, v izmeri
9,67 m², stanovanjski del z oznako 16.E, v
izmeri 9,58 m², stanovanjski del z oznako
17.E, v izmeri 9,47 m², stanovanjski del z
oznako 18.E, v izmeri 9,73 m², stanovanjski
del z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m², stanovanjski del z oznako 20.E, v izmeri 9,65 m²,
stanovanjski del z oznako 21.E, v izmeri
14,67 m², stanovanjski del z oznako 22.E, v
izmeri 14,11 m², stanovanjski del z oznako
23.E, v izmeri 9,24 m², stanovanjski del z
oznako 24.E, v izmeri 9,33 m², stanovanjski
del z oznako 25.E, v izmeri 9,27 m², stanovanjski del z oznako 26.E, v izmeri 9,26 m²,
stanovanjski del z oznako 27.E, v izmeri
9,35 m², stanovanjski del z oznako 28.E,
v izmeri 9,25 m², vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28 k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 82.E, v izmeri
30,50 m², vpisan v podvložku št. 2356/82
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m², vpisan v podvložku št. 2356/88 k.o. (2175) Jesenice
in skupni prostor z oznako 89.E, v izmeri
2,52 m², vpisan v podvložku št. 2356/90 k.o.
(2175) Jesenice;
d) celotno 2. nadstropje v skupni izmeri
320,46 m², ki obsega: stanovanjski del z
oznako 29.E, v izmeri 26,25 m², stanovanjski del z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m²,
stanovanjski del z oznako 31.E, v izmeri
14,96 m², stanovanjski del z oznako 32.E,
v izmeri 9,86 m², stanovanjski del z oznako
33.E, v izmeri 9,83 m², stanovanjski del z
oznako 34.E, v izmeri 9,86 m², stanovanjski del z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m²,
stanovanjski del z oznako 36.E, v izmeri
9,87 m², stanovanjski del z oznako 37.E, v
izmeri 9,89 m², stanovanjski del z oznako
38.E, v izmeri 9,86 m², stanovanjski del z
oznako 39.E, v izmeri 9,90 m², stanovanjski del z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m²,
stanovanjski del z oznako 41.E, v izmeri
15,19 m², stanovanjski del z oznako 42.E,
v izmeri 9,86 m², stanovanjski del z oznako
43.E, v izmeri 9,85 m², stanovanjski del z
oznako 44.E, v izmeri 9,86 m², stanovanjski del z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m²,
stanovanjski del z oznako 46.E, v izmeri
9,94 m², stanovanjski del z oznako 47.E,
v izmeri 9,54 m², vse vpisano v podvložkih št. 2356/29–2356/47 k.o. (2175) Jeseni-

ce, stanovanjski del z oznako 83.E, v izmeri
32,38 m², vpisan v podvložku št. 2356/83
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 90.E v izmeri 67,34 m², vpisan v podvložku št. 2356/91 k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor z oznako 91.E, v izmeri 2,55 m²,
vpisan v podvložku št. 2356/92 k.o. (2175)
Jesenice;
e) celotno 3. nadstropje v skupni izmeri
321,58 m² ki obsega: stanovanjski del z
oznako 48.E, v izmeri 26,82 m², stanovanjski del z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m²,
stanovanjski del z oznako 50.E, v izmeri
15,23 m², stanovanjski del z oznako 51.E,
v izmeri 9,98 m², stanovanjski del z oznako
52.E, v izmeri 9,95 m², stanovanjski del z
oznako 53.E, v izmeri 9,85 m², stanovanjski del z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m²,
stanovanjski del z oznako 55.E, v izmeri
9,98 m², stanovanjski del z oznako 56.E, v
izmeri 9,98 m², stanovanjski del z oznako
57.E, v izmeri 9,97 m², stanovanjski del z
oznako 58.E, v izmeri 10,03 m², stanovanjski del z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m²,
stanovanjski del z oznako 60.E, v izmeri
15,35 m², stanovanjski del z oznako 61.E, v
izmeri 10,01 m², stanovanjski del z oznako
62.E, v izmeri 9,89 m², stanovanjski del z
oznako 63.E, v izmeri 9,81 m², stanovanjski del z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m²,
stanovanjski del z oznako 65.E, v izmeri
9,78 m², stanovanjski del z oznako 66.E,
v izmeri 9,59 m², vse vpisano v podvložkih št. 2356/48–2356/66 k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 84.E, v izmeri
32,55 m², vpisan v podvložku št. 2356/84
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m², vpisan v podvložku št. 2356/93 k.o. (2175) Jesenice
in skupni prostor z oznako 93.E, v izmeri
2,49 m², vpisan v podvložku št. 2356/94 k.o.
(2175) Jesenice;
f) celotno podstrešje z oznako 94.E,
v izmeri 385,81 m², vpisano v podvložek št. 2356/85 k.o. (2175) Jesenice.
Skupna
površina
prostorov
je
1.584,02 m².
Objekt, znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori, stoji na zemljišču
s parc. št. 157/3 in 157/4, h kateremu
spada tudi pripadajoči del zemljišča na
parc. št. 157/2 in 157/21, vse k.o. (2175)
Jesenice, skupne površine 3.329,00 m², k.o.
(2175) Jesenice. Prostorom pripada, poleg
idealnega deleža na zemljišču, tudi idealni
delež skupnih delov in naprav ter zunanje
ureditve. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada in so proste bremen in uporabnikov
(najemnikov).
Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev
pod posamezno točko je podana zgolj iz razlogov večje preglednosti predmeta prodaje.
Ogled nepremičnin bo možen na kraju
samem dne 28. 10. 2009 ob 10. uri (kontaktna oseba: Emil Ažman).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena znaša 366.000,00 EUR.
Javna dražba bo dne 4. 11. 2009 ob
10. uri v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Industrijska ulica
2a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
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postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno–
kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574, sklic: 13. Kavcija mora
biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo
vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakšen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
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Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila
do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če
udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene
prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na
podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali
ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec
si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot
so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso
zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z
objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom začeti postopek
predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem
Št. 478-32/2009-3
Ob-6818/09
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/35-65-360, faks 07/3536-365, e-pošta: obcina.semic@siol.net,
matična številka: 5880262, ID št. za DDV:
SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje: nepremičnina stanovanje št. 36.E, v izmeri 37,40 m2, vpisano v podvložek št. 2243/3 k.o. Črnomelj,
pritličje stanovanjskega bloka, na naslovu
Železničarska 6, 8340 Črnomelj.
2.2 Izklicna cena stanovanja je
27.700,00 EUR.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine
za nepremičnino navedeno v točki 2.1 je
100 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Za predmet prodaje se sklene kupoprodajna pogodba.
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4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 2. 11.
2009 po pošti oziroma najkasneje do 10.
ure istega dne, osebno na sedež Občinske
uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES
(s.p.) staro največ 30 dni, oziroma kopijo
osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe),
– davčno številko in EMŠO oziroma
ID št. za DDV in matično številko (pravne
osebe),
– telefonsko številko,
– overjeno pooblastilo, v primeru, da
pravna ali fizična oseba za udeležbo na
javni dražbi pooblasti drugo osebo,
– izjavo, da sprejema izklicno ceno in
pogoje javne dražbe.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene
posamezne nepremičnine. Varščina se
plača na podračun Občine Semič 013090100015998, sklic 00 72210001-478322009, z navedbo »varščina za javno dražbo«.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
– Davek na promet nepremičnin, drugi
davki in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroški notarja in stroški v zvezi
s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso
zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za
postopek pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine za leto
2009.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši

komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Nepremičnina se prodaja kot zasedeno
službeno stanovanje z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas, do prenehanja delovnega razmerja. Sprememba
lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje. Vsakokratni pridobitelj
lastninske pravice na stanovanju vstopi v
pravni položaj najemodajalca.
– Dosedanji najemnik, ki uporablja stanovanje, ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok
plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku 8
dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem
znesku na podračun Občine Semič.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 3. 11. 2009 in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič, ob 12. uri.
9. Informacije
O pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 07/35-65-360, e-pošta: obcina.
semic@siol.net, ali osebno v času uradnih
ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno v
Uradnem listu RS in na uradni spletni strani
Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Št. 478-814/2009
Ob-6834/09
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) ter sklepa z dne 7. 10. 2009,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
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2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 719/1, k.o.
Koper, gospodarsko poslopje v izmeri 33 m2,
za izklicno ceno 11.524,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 1301/4,
k.o. Koper, poslovna stavba v izmeri 63 m2,
za izklicno ceno 37.740,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
3. Nepremičnina s parc. št. 8244, k.o.
Movraž, stanovanjska stavba v izmeri 30 m2,
za izklicno ceno 5.103,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 36/2.S,
k.o. Sveti Anton, stanovanjska stavba v izmeri 67 m2 do deleža 3/5-in, za izklicno
ceno 7.877,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 55.S, k.o.
Gažon, stavbišče v izmeri 86 m2 in nepremičnina s parc. št. 1356, k.o. Gažon, funkcionalni objekt v izmeri 36 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 30.543,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 113/1.S,
Pomjan, stanovanjska stavba v izmeri
370 m2, za izklicno ceno 61.805,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
7. Nepremičnina s parc. št. 414.S,
k.o. Škofije, stanovanjska stavba v izmeri
109 m2, dvorišče v izmeri 339 m2, za izklicno
ceno 127.023,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
8. Nepremičnina s parc. št. 1069/1,
k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno
ceno 40.686,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 1209/1,
k.o. Škofije, v izmeri 599 m2, za izklicno
ceno 72.940,00 €, brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 635, k.o.
Vanganel, v izmeri 700 m2, za izklicno ceno
45.412,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o.
Vanganel, v izmeri 1.713 m2, za izklicno
ceno 120.852,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 647, k.o.
Vanganel, v izmeri 1.242 m2, za izklicno
ceno 61.342,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnini s parc. št. 649 in
650, k.o. Vanganel, v skupni izmeri 1.081 m2,
za izklicno ceno 53.390,00 € (58,00 €/m2),
brez 20% DDV.
14. Nepremičnina s parc. št. 1209/6,
k.o. Hribi, v izmeri 480 m2, za izklicno ceno
36.883,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 320/18,
k.o. Plavje, v izmeri 464 m2, za izklicno ceno
39.647,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 3250/15,
k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno
ceno 63.611,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 3250/16
k.o. Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno
ceno 25.467,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 839/28,
k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno
ceno 44.507,00 €, brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 540/78,
k.o. Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno
ceno 20.270,00 €, brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 540/79,
k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno
ceno 26.906,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 1369/2,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno
ceno 28.016,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnine s parc. št. 737/77,
731, 702/8, 702/21, 702/22 k.o. Škofije, v

skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno
251.684,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 1263/29,
k.o. Škofije, v izmeri 211 m2, za izklicno ceno
24.138,40 €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnini s parc. št. 1034/2 in
1034/3, k.o. Hribi, v skupni izmeri 833 m2,
za izklicno ceno 107.904,00 €, brez 20%
DDV;
25. Nepremičnina s parc. št. 5277/2,
k.o. Bertoki, v izmeri 345 m2, do deleža
6/8-in, za izklicno ceno 16.600,00 €, brez
20% DDV;
26. Nepremičnina s parc. št. 915, k.o.
Škofije, v izmeri 400 m2, za izklicno ceno
51.573,00 €, brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 2148,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 640 m2, za izklicno
ceno 47.740,00 €, brez 20% DDV;
28. Nepremičnini s parc. št. 546/2 in
545/3, k.o. Truške, v skupni izmeri 345 m2,
do deleža 5/8-in, za izklicno ceno 4.763,00
€, brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 772/5,
k.o. Plavje, v izmeri 273 m2, za izklicno ceno
22.187,00 €, brez 20% DDV;
30. Nepremičnina s parc. št. 613/7,
k.o. Boršt, v izmeri 69 m2, za izklicno ceno
4.342,00 €, brez 20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 613/6,
k.o. Boršt, v izmeri 123 m2, za izklicno ceno
7.712,00 €, brez 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 719/1, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, območje za centralne dejavnosti,
v mestu Koper. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo, dostop do katere je
skozi stanovanjsko stavbo, ki je v privatni
lastnini.
Nepremičnina s parc. št. 1301/4, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, območje za centralne dejavnosti,
v mestu Koper. V naravi gre za poslovni
prostor.
Nepremičnina s parc. št. 8244, k.o. Movraž, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v
naselju Trebeše. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 36/2.S, k.o.
Sveti Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Dvori. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/5.
Nepremičnini s parc. št. 55.S in 1356,
k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Gažon. V naravi nepremičnini predstavljata dotrajani stanovanjski stavbi, ki sta v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 113/1.S, k.o.
Pomjan, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
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lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Župančiči. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 414.S, k.o.
Škofije, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja, v
naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za
dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 1069/1, k.o. Dekani, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v
naselju Dekani – v zaselku Miši.
Nepremičnina s parc. št. 1209/1, k.o.
Škofije, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja, v
naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 635, 644, 647,
649 in 650, vse k.o. Vanganel, se nahajajo
na območju urbanih zemljišč namenjenih
za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur. Na
podlagi družbenega plana občine Koper se
nepremičnine s parc. št. 647, 649 in 650
k.o. Vanganel nahajajo na območju arheološke dediščine, ki predvideva najstrožji
režim varovanja, in sicer ohranitev obstoječega stanja.
Nepremičnina s parc. št. 1209/6, k.o.
Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki je namenjeno za stanovanja,
v naselju Cerej. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 320/18, k.o.
Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v
naselju Spodnje Škofije. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 3250/15 in
3250/16, k.o. Bertoki, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za
stanovanja, v naselju Prade. Nepremičnina
s parc. št. 839/28, k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v
območju za stanovanja, v naselju Bertoki.
Navedene nepremičnine predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se
nahajajo v neposredni bližini in so v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 839/28, k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v
naselju Bertoki. Navedena nepremičnina
predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini
in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 540/78 in 540/79,
k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1369/2, k.o. Sv.
Anton, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v
naselju Sv. Anton.
Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731,
702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Sp.
Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 1239/29 in 915,
k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem ob-
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močju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini
predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahajata v neposredni
bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 1034/2 in 1034/3,
k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, na območju za stanovanja, v naselju
Hrvatini.
Nepremičnina s parc. št. 5277/2, k.o.
Bertoki, se nahaja na območju za poselitev
in manjši del parcele se nahaja na I. območju kmetijskih zemljišč v naselju Bonini. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež
na navedeni nepremičnini v višini 6/8-in.
Nepremičnina s parc. št. 2148, k.o. Sv.
Anton, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v
naselju Lopar.
Nepremičnini s parc. št. 546/2 in 545/3,
k.o. Truške, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Lopar. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedenih nepremičninah v višini 5/8-in.
Nepremičnina s parc. št. 772/5, k.o.
Plavje, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja, v
naselju Plavje. Nepremičnina predstavlja
zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 613/6 in 613/7,
k.o. Boršt, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Labor. Nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih
parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in
sta v lasti fizičnih oseb.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Ur. l. RS, št. 49/05, 95/06, 124/08,
22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne
dražbe, predstavljajo stvarno premoženje,
v lasti Mestne občine Koper, katero slednja
ne potrebuje za opravljanje svojih nalog,
skladno s 4. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v
8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v
8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna
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kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 5. 11. 2009 v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.
uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-814-2009.
Rok za plačilo varščine je vključno sreda,
4. 11. 2009. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh
po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje
postopkov razpolaganja in upravljanja s
stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju: komisija) ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Takrat komisija
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k
podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadar-

koli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe
20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v
zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v
času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 478-12/2009
Ob-6866/09
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
7, 8311 Kostanjevica na Krki, na podlagi 19.
in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 odločba US RS), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Kostanjevica na Krki
Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
Nepremičnina (stavbno zemljišče v obrtni coni) parc. št. 823/8 – njiva v izmeri
6118 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica.
Predmet prodaje je zemljiškoknjižno v
lasti Občine Krško in dejansko v lasti Občine
Kostanjevica na Krki.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 6. 11. 2009 z začetkom ob
12. uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, 8311
Kostanjevica na Krki.
Izklicna cena: izklicna cena za predmet
prodaje znaša 183.540,00 EUR.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja za predmet prodaje na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za predmet prodaje, bo v roku
7 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba, z rokom plačila
dela kupnine v višini 100.000,00 EUR v 45
dneh od sklenitve pogodbe in preostanka
kupnine v roku 90 dni od sklenitve pogodbe, na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737.
Plačilo kupnine v določenih rokih od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
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– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu
kavcije sklicevati na predmet prodaje (opis
predmeta prodaje),
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo
ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije
vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,
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– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo dražiteljem povrnjeni stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 08/205-06-20, 051/635829, kjer so na voljo tudi ostale informacije
o prodaji, pri Stanislavu Rostoharju,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Kostanjevica na Krki
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-47/2009
Ob-6829/09
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07,
8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ravnah na Koroškem.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani
v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno
za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka
8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Ravnah na Koroškem sklicujejo na številko
110-47/2009.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6830/09
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
na podlagi določb 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09)
ravnatelja Višje strokovne šole.
Za ravnatelja Višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima veljaven naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Kandidat mora k vlogi priložiti potrdilo o
nekaznovanju ter program vodenja šole.
Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 12.
2009 za dobo 5 let. Rok prijave na razpis je
8 dni od objave razpisa. O rezultatih razpisa
bodo kandidati obveščeni najkasneje v 8
dneh po imenovanju ravnatelja.
Šolski center Velenje
Ob-6835/09
V skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom
Koper, 24. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Koper in Sklepom sveta zavoda
Zdravstvenega doma Koper, z dne 1. 10.
2009, svet zavoda Zdravstvenega doma Koper razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske, pravne ali
ustrezne družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem
mestu,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, z
oznako na ovojnici »Prijava za razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
Št. 110-63/2009
Ob-6861/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani in
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Celju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6865/09
Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi
in kanalizacija Nova Gorica d.d., objavlja v
skladu z drugim odstavkom 9. člena Statuta
javnega podjetja, prosto delovno mesto
direktorja javnega podjetja Vodovodi
in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (družboslovne ali tehnične),
– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
– da poznajo problematiko komunalnih
dejavnosti,
– da priložijo pisno predstavitev vizije razvoja podjetja za čas trajanja mandata,
– da priložijo dokazilo o opravljeni usposobljenost za člane nadzornega sveta in
upravnega odbora družb, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev
s kratkim življenjepisom ter navedbo znanj
in veščin, ki so jih je pridobili in opisom
dosedanjega dela morajo kandidati oddati
priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi
na naslov: Vodovodi in kanalizacija Nova
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Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica s pripisom: Za nadzorni
svet – Ne odpiraj!
Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati
bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh
po opravljeni izbiri.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 110-86/2009
Ob-6887/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v
zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl. US):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
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, 73/08 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.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo državnega tožilca oziroma pomočni-

ka državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
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 državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika 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
Ob-6893/09
Na podlagi 37. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o. in 12. členom Odloka o
ustanovitvi skupnega organa Mestne občine
Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem podjetju Komunala Kranj d.o.o., se
razpisuje delovno mesto
direktorja javnega podjetja (m/ž) Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Kandidati(-ke) za direktorja javnega podjetja morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvladuje en svetovni jezik,
– da pozna problematiko komunalnih dejavnosti.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat(-ka) z
delovnimi izkušnjami na področju komunalnih dejavnosti.
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Direktorja javnega podjetja imenuje na
predlog nadzornega sveta Svet ustanoviteljev za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati(-ke) morajo pisne ponudbe s
kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela
in izdelanim načrtom predvidenega razvoja
javnega podjetja v naslednjih štirih letih, poslati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj
– razpis za delovno mesto direktor«, na naslov: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v petnajstih dneh od objave razpisa. Kandidati(-ke)
bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh od
sprejema sklepa o izbiri.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ob-6897/09
Svet zavoda Osnove Šole Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s
kratkim življenjepisom,
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vrhovci,
Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Vrhovci
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Druge objave
Št. 620-0004/2009-03101

Ob-6827/09

Sprememba
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08), Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08), Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 …. 23/07), objavlja Občina
Ravne na Koroškem spremembo javnega
poziva za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne dediščine
za leto 2009, objavljenega 25. 9. 2009 v
Uradnem listu RS – Razglasni del.
Spremenijo se merila in kriteriji za izbor:
c) obnova spomenikov NOB
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte do višine upravičenih stroškov glede na razpisana sredstva.
Ostala določila javnega poziva ostajajo
enaka.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-68/2009/7-0082369
Ob-6826/09
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno
prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP,
73/08 – odl. US: U-I-295/05-38 in 58/09) in
Pravilnika o usposabljanju za spremljevalce
izrednih prevozov (Uradni list RS, št. 47/09)
Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana, vabi ponudnike, da v skladu z
razpisno dokumentacijo oddajo
javno ponudbo
za izvajanje programa strokovnega
usposabljanja za spremljevalce izrednih
prevozov in vodenje evidenc o izdanih
potrdilih ter izdelavo kataloga vprašanj
in odgovorov
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v
skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega razpisa.
1. Predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
naročniku predložena do dne 2. 11. 2009,
najkasneje do 12. ure, ali oddana priporočeno na pošti do navedenega dne in do
izteka roka.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 4,
1535 Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s
priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je
priloga 5 razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in
jih neodprte vrnila ponudnikom.
2. Odpiranje ponudb
Odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je

imenoval minister za promet, in sicer brez
prisotnosti javnosti.
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb
V navodilih ponudnikom so opredeljena
pravila poslovanja naročnika in ponudnikov
v postopku zbiranja ponudb ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca programa strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov in vodenje evidenc o izdanih potrdilih ter izdelava kataloga
vprašanj in odgovorov.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje v
skladu z določili te razpisne dokumentacije,
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 – odl.
US: U-I-295/05-38 in 58/09) in Pravilnika
o usposabljanju za spremljevalce izrednih
prevozov (Uradni list RS, št. 47/09; v nadaljevanju: Pravilnik).
Izbrani ponudnik bo sprejemal prijave
kandidatov, ki se bodo prijavili na preizkus
znanja, jim nudil ustrezna navodila in pomoč,
jih obveščal o preizkusu znanja, zahteval
sestavo strokovne komisije, zagotovil razmnoževanje in pripravo testnih pol, izvedel
preizkus znanja ter pripravil in tiskal spričevala, pripravil katalog vprašanj in odgovorov,
posredoval podatke Direkciji RS za ceste,
da bo ta lahko vodila evidence skladno s
14. členom Pravilnika in vzpostavil seznam
podatkov o opravljenem usposabljanju ter
vodil arhiv dokumentarnega gradiva.
Katalog vprašanj obsega področja iz
2. člena Pravilnika. Pooblaščena organizacija pripravi katalog vprašanj skladno s
6. členom Pravilnika.
Za posamezno področje iz 1. do 3. točke
2. člena Pravilnika se pripravi 300 vprašanj
in odgovorov (en izvod za komisijo in en
izvod samo vprašanj za kandidate). Specifikacija za izdelavo kataloga;
– iz 1. točke 2. člena pravilnika: 50 vprašanj in odgovorov z izbiro odgovora med
štirimi možnimi odgovori z načinom obkroževanja, 45 vprašanj in odgovorov z neposrednim odgovorom in 5 študij primerov;
– iz 2. točke 2. člena pravilnika: 50 vprašanj in odgovorov z izbiro odgovora med
štirimi možnimi odgovori z načinom obkroževanja, 45 vprašanj in odgovorov z neposrednim odgovorom in 5 študij primerov;
– iz 3. točke 2. člena pravilnika: 50 vprašanj in odgovorov z izbiro odgovora med
štirimi možnimi odgovori z načinom obkroževanja, 45 vprašanj in odgovorov z neposrednim odgovorom in 5 študij primerov.
Pooblaščena organizacija zagotovi gradivo skladno s tretjim odstavkom 16. člena
Pravilnika. Kandidat opravi preizkus strokovne usposobljenosti ob izpolnjevanju 7. člena
Pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 16. člena
Pravilnika pripravi ponudnik sam ali skupaj s
svojim/i podizvajalcem/ci tudi program praktičnega usposabljanja iz točk 4a., b., c., d. in
e. 2. člena tega Pravilnika.
Predvideva se, da je letna količina slušateljev in kandidatov za izpit okrog 50, Ministr-

stvo za promet ni zavezano, da bi pokrivalo
razliko stroškov, kolikor bi bilo prijavljenih
slušateljev in kandidatov manj od orientacijske vrednosti, zato ostane ocena trga pri
izdelavi ponudbe v presoji ponudnika.
Priprava obrazca potrdila o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti mora biti v skladu s Prilogo II Pravilnika in plastificirana. Za obrazec se zahtevajo naslednje minimalne karakteristike:
Material: dokumentni papir z vodnim
znakom RS 90 gr
Tisk: 2/0 + UV nevidna + grb v srebrni
foliji s slepim tiskom
Dodelava: številjenje z UV barvo, obrezano na format iz Pravilnika in plastificirano.
Predvideva se količina 1500 kosov, sicer
nas ta številka ne zavezuje in jo prepuščamo oceni stanja trga pri izdelavi ponudbe v
presojo ponudnika.
2. Pravna podlaga za oddajo naročila:
– Zakon o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 – odl.
US: U-I-295/05-38 in 58/09);
– Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov (Uradni list
RS, št. 47/09);
– Zakon o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07
in 65/08).
3. Izdelava ponudbe
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba se sestavi tako,
da ponudnik vpiše zahtevane podatke v
obrazce oziroma podpiše pripravljene izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti podana na obrazcih
iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s
strani ponudnika. Vse priloge morajo biti
izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
ponudnika.
Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo (priloga 5). Vložišče
naročnika na ovojnici označi datum in točen
čas prevzema ponudbe.
Spremembe ponudbe so možne le do
poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo
ponudbe se naročniku izroči na enak način
kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše
»Ne odpiraj – sprememba ponudbe«.
4. Obvezna vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti (priloga 1),
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (priloga 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe (priloga 3),
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov in opreme
(priloga 4),
– garancija (priloga 6).
5. Pogoji za izbiro ponudnika in zavezujoči roki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
18. člena Pravilnika, poleg tega pa še:
– da ima ustrezen prostor za arhiviranje
dokumentacije in vodenje lastnih evidenc, v
velikosti najmanj 12 m2.
Skrajni rok za izdelavo in predajo vprašanj in odgovorov je 20 dni po dokončnosti
odločbe.
Komisija za potrditev vprašanj le-te potrdi v roku 15 dni od prejema.
Prvi izpitni rok se mora izvesti v roku 60
dni po dokončnosti odločbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in predvideni stroški pri kalkulaciji cene
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi
določenih meril, pri čemer morajo ponudniki v prvi vrsti zadostiti pogojem, opisanim v
točki »5. Pogoji za izbiro ponudnika«. Ponudbe, ki bodo za naročnika glede meril bolj
ugodne, bodo prejele večje število točk, in
sicer na naslednji način:
Merilo

Vrednost merila

1. ponudbena cena
enkratnega opravljanja
izpita kandidata

1–35 točk

2. ponudbena cena
izdelave potrdila

1–10 točk

Ad 1)
Ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo
ceno enkratnega opravljanja izpita kandidata bo dobil 35 točk, ostali ponudniki pa
v sorazmerju s to ponudbo, manj točk, in
sicer po formuli
(minimalna cena/cena ponudnika) * 35 = X
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo ceno enkratnega opravljanja izpita
kandidata.
Pri kalkulaciji cene enkratnega opravljanja izpita na kandidata mora ponudnik upoštevati, da so stroški izpitne komisije, ki jih
bo izbrani ponudnik moral izplačati članom
komisije, ki bodo določeni v višini:
– za predsednika komisije 30,00 EUR
bruto na kandidata,
– za člana komisije 25,00 EUR bruto na
kandidata.
Članom izpitne komisije pripadajo
tudi potni stroški, skladno z Zakonom o
višini povračil stroškov v zvezi z delom
in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list
RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01). Pri izračunu
ponudbene cene naj ponudniki upoštevajo potne stroške celotne sestave komisije
(predsednik in dva člana) v višini 7,00 EUR
na kandidata. To pomeni, da ponudnik pri
kalkulaciji cene izpita, predvidi skupni strošek izpitne komisije v višini 101,00 EUR
bruto na kandidata.
V ceni mora upoštevati izdelavo kataloga vprašanj in odgovorov ter vse kar je
povezano z usposabljanjem in opravljanjem
preizkusa znanja.
Ad 2) Ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo ceno izdelave potrdila, bo dobil 10
točk, ostali ponudniki pa v sorazmerju s to
ponudbo, manj točk, in sicer po formuli
(minimalna cena/cena ponudnika) * 10 = X
Spričevalo mora biti izdelano v skladu z
zahtevanimi karakteristikami iz 1. točke tega
razpisa (poglavje Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudb).

Pri kalkulaciji cene je treba upoštevati
stroške izdelave izkaznice, pošiljanja izkaznice s priporočeno pošto, stroške izgube
časa predsednika komisije za preverjanje
utemeljenosti podanega zahtevka za izdajo
izkaznice ocenjeno v višini 4,00 EUR po
izdani izkaznici.
Minister za promet bo z odločbo določil
ceno za usposabljanje in opravljanje izpita ter ceno za izdelavo potrdila. Ponudnik
bo lahko vložil vlogo za povišanje določene
cene šele, ko bodo stroški drobno življenjskih potrebščin narasli za več kot 6%, šteto
od časa izdaje odločbe.
7. Komunikacija med naročnikom in ponudniki: komunikacija med naročnikom in
ponudniki v zvezi z naročilom je pisna (pošta, telefaks, elektronska pošta) in je sestavni del dokumentacije o oddaji naročila. Na
sestankih ali pogajanjih se vodi zapisnik.
8. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije: pojasnila razpisne dokumentacije
se lahko zahteva izključno v pisni obliki, in
sicer do 6 dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, in sicer najkasneje do 10 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Vse spremembe,
dopolnitve in morebitni odgovori na vprašanja
bodo objavljeni na spletni strani MZP, morebitna vprašanja lahko posredujete na gp.mzp@
gov.si, ali andrej.benkovic@gov.si.
9. Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listine
in navedbe morajo izkazovati dejanska stanja in dejstva v času oddaje ponudbe.
Naročnik bo zahteval, da ponudniki nepopolne ponudbe v roku petih delovnih dni
dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih
predložili v ponudbi, pri čemer so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine, ki bi
vplivale na njeno razvrstitev, izključene. Če
ponudnik v tem roku ponudbe ustrezno ne
dopolni, bo naročnik s sklepom zavrgel vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
10. Zaupnost podatkov: naročnik bo kot
zaupne varoval le tiste podatke v ponudbi,
ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne
določa predpis o gospodarskih družbah ali
drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se
ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni
kot zaupni ali kot poslovna skrivnost.
11. Popolnost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo v celoti pripravljene
v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, z
vsemi zahtevanimi dokumenti in obrazci v
skladu s 4. točko teh navodil.
12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka
veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
13. Izbor ponudnika: po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, bo naročnik izdal upravno odločbo, s katero bo izbral
ponudnika. Neizbrani ponudniki bodo prejeli
sklep o neizbiri.
14. Preklic razpisa: naročnik si pridržuje pravico preklicati razpis v katerikoli fazi
postopka, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi preklica.
Ministrstvo za promet
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Ob-6825/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nova Gorica – Palude, stavbno zemljišče, v naravi odprto skladišče na lokaciji Palude, skupne površine 2.788,00 m2, s parcelnimi
številkami 1030/1, 1033/6, 1027/4 in 1027/5,
vse k.o. Nova Gorica; vse se prodaja kot celota. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi
kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
335.000,00 EUR.
2. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s
pripadajočim zemljiščem – stavbišče s
parc. št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče,
zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc. št. 582/1 (zelenica), površine
1.721,00 m2, vse parcele k.o. Stara vas; vse
se prodaja kot celota. Objekti so zgrajeni
leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot
lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
189.000,00 EUR.
3. Trbovlje, Trg revolucije 27, poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s
pripadajočim zemljiščem – stavbišče s
parc. št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1,
obe parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000tin od celote (oziroma skupaj 230,81 m2
pripadajočega zemljišča). Objekt je zgrajen
leta 1960 in pozneje adaptiran.
Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
291.000,00 EUR.
4. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
157,57 m2 – nepremičnina z oznako 5.E
na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot etažna lastnina v podvložku št. 2488/6, k.o. Celje, s pripadajočim
deležem na parc. št. 2236, k.o. Celje, v
deležu do 1019/10.000-tin ter nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri 163,11 m2 – kot nepremičnina z oznako
11.E na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje
je vpisano v zk kot etažna lastnina v podvložku št. 2488/12, k.o. Celje, s pripadajočim deležem na parc. št. 2236, k.o. Celje,
v deležu do 945/10.000-tin. K prostorom
pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235,
vpisano v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, v
deležu 30/100-tin od celote. Objekt s predmetnimi poslovnimi prostori ima vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču objekta je
parkirišče. Poslovni prostori so obnovljeni
leta 2002.
Nepremičnine se prodajo kot celota.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
282.000,00 EUR.
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5. Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 26
– nezasedeni poslovni prostori v skupni
površini 124,77 m2, v pritličju in medetaži poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem (stavbišče in dvorišče), ki leži na
parc. številkah 29/1.S, 1020/2 in 190/5, vse
k.o. Šmarje pri Jelšah; delež, ki se prodaja,
predstavlja 72/100-tin od celote.
Objekt ima vso komunalno infrastrukturo; pred objektom je dvorišče – parkirišče.
Objekt je zgrajen leta 1984.
Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
71.500,00 EUR.
6. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 74,47 m2,
v prvem nadstropju poslovnega objekta; s
pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki leži
na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu
4/100 od celote. Objekt v katerem se nahajajo poslovni prostori je zgrajen leta 1963.
Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi
vpisan kot solastnik celotne nepremičnine, v
teku je postopek vpisa etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
41.700,00 EUR.
7. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 82,98 m2,
v drugem nadstropju poslovnega objekta, s
pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki leži
na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu
5/100 od celote. Objekt v katerem se nahajajo poslovni prostori je zgrajen leta 1963.
Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi
vpisan kot solastnik celotne nepremičnine, v
teku je postopek vpisa etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
44.400,00 EUR.
8. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na ime Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
5.800,00 EUR.
9. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na
parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na ime Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
4.900,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v
zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana,
soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnin – ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 5. 11.
2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 5. 11. 2009.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
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– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne-prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES,
– ponudniki morajo v ponudbi obvezno
posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo
nameravajo izvajati v prostorih, ki so predmet prodaje.
Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 12. 2009.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot
odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave,
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan v času od
9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite na spodaj navedenih kontaktnih telefonskih številkah:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 05/333-56-12, Boris;
– za nepremičnino pod zap. št. 2. – na
tel. 07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine pod zap. št. 3., 4. in
5. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 6. in 7. –
na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnine pod zap. št. 8. in 9.
– na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-2430, Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 007-2/2009-11
Ob-6831/09
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
(v nadaljevanju: občina), ki jo v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen zastopa Komisija za
vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO),
določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
v nadaljevanju: Uredba), Letnega programa
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Komen št. 478-07/2009-1 z dne 6. 3.
2009 ter Posamičnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Komen št. 478-17/2008-2, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Komen dne 17. 9. 2008,
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Komen
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna
št.: SI98324390, matična št.: 5883091, tel.
05/73-10-450, faks 05/73-10-460, e-pošta:
obcina@komen.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
a) nepremičnina s parcelno št. 2111/150,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 661,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
b) nepremičnina s parcelno št. 2111/152,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 474,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
c) nepremičnina s parcelno št. 2111/153,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 441,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
d) nepremičnina s parcelno št. 2111/154,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
e) nepremičnina s parcelno št. 2111/155,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1331,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
f) nepremičnina s parcelno št. 2111/156,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1066,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
g) nepremičnina s parcelno št. 2111/157,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1012,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
h) nepremičnina s parcelno št. 2111/158,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 669,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
i) nepremičnina s parcelno št. 2111/159,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 712,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
j) nepremičnina s parcelno št. 2111/160,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 656,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
k) nepremičnina s parcelno št. 2111/161,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
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l) nepremičnina s parcelno št. 2111/162,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 454,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
m) nepremičnina s parcelno št. 2111/163,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 451,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
n) nepremičnina s parcelno št. 2111/164,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 446,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
o) nepremičnina s parcelno št. 2111/165,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 475,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
p) nepremičnina s parcelno št. 2111/166,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 476,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
q) nepremičnina s parcelno št. 2111/167,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 517,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji.
Lastništvo navedenih nepremičnin na
zemljiškoknjižnem vložku št. 1293, k.o. Komen, je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem območju, območju stanovanj, prostorska enota KO-S-132, na območju novo predvidene
stanovanjske soseske »Komen-jug«.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin
znaša 50,00 EUR/m2.
Cena je bila določena na podlagi cenitve
z dne 11. 6. 2009, ki jo je izdelal Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem
Slovenskega inštituta za revizijo ter v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZSPDPO
(Uradni list RS, št. 14/07). Ocenjena vrednost cenilca znaša 57 EUR/m2. Ker ima pri
neuspeli prodaji prodajalec ob ponovitvi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin možnost določiti znižano izklicno ceno
za največ 15%, znaša znižana izklicna cena
50 EUR/m2.
Cena (izhodiščna in ponujena) se revalorizira od dneva cenitve do plačila kupnine.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
4. Kriteriji izbire najugodnejše ponudbe
Izmed zavezujočih ponudb bodo izbrani
ponudniki, ki bodo ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev ponudili in predložili najvišjo ceno.
V primeru enake cene bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najhitrejši pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji.
5. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje: zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komen,
Komen 86, 6223 Komen.
6. Stroški: vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani
ponudnik. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju, pripadajoči
davek in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo pristojnega sodišča.

7. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe z
dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 4. 11. 2009 do 9. ure, na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
8.1 Vsebina ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) Podatke o ponudniku:
– samostojni podjetniki in fizične osebe
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv
banke in navedbo transakcijskega računa
za vračilo varščine,
– tuje pravne in fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in
navedbo transakcijskega računa za vračilo
varščine,
b) ponudba mora obsegati ponujeno
ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene,
c) navedbo nepremičnin/e, za katero/e
se daje ponudba,
d) pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah pri izgradnji,
e) priloge iz točke 8.2. teh pogojev poziva
za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
8.2 Priloge
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik),
– izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 1 meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec
(pravne osebe),
– ponudbeni obrazec (prijavni obrazec
OBR-1),
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe (prijavni obrazec OBR-2),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni
obrazec OBR-3),
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene, na TRR Občine Komen
številka 01249-0100006231, sklic na številko 478-17, s pripisom: varščina za javno
zbiranje ponudb. Kolikor ponudnik ne plača
varščine v celoti, se premalo plačana varščina vrne brezobrestno, v roku 8 dni po oddaji
ponudbe, njegova ponudba pa ne upošteva.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino brezobrestno vrnil v 8
dneh po izpolnitvi dokumentacije, ki mu jo
bo Občina Komen pred vračilom posredovala, izbranemu ponudniku pa se varščina
brezobrestno vračuna v ceno ob plačilu.
Vse listine, ki jih je potrebno predložiti
(razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot
original upošteva tudi kopija listine overjena
pri notarju ali upravni enoti.
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9. Pogoji prodaje
9.1. Nepremičnine se prodajajo tako, da
je mogoče podati pisno ponudbo za:
– vsako posamično nepremičnino iz a)
do j) črke druge točke tega poziva,
– za vse nepremičnine iz k) do q) črke
druge točke tega poziva kot celota.
Ponudbe za nepremičnine se lahko dajo
v eni ovojnici, pri tem pa splošnih podatkov
ni potrebno prilagati večkrat.
9.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
9.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina
Komen pravico zadržati vplačano varščino.
Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
S podpisom prodajne pogodbe kupec
soglaša s komunalnimi posegi potrebnimi
za izgradnjo komunalne infrastrukture in izrecno pooblašča prodajalca, da prodajno
pogodbo predloži kot njegovo soglasje v
postopku pridobivanja upravnih dovoljenj pri
izgradnji komunalne infrastrukture.
9.4. Plačilo celotne kupnine na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231,
sklic na številko ….., s pripisom: Prodajna
pogodba – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parcelno št. ... – priimek
in ime oziroma firma kupca, v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve
računa je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino in lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičninah
prodajalec izda po plačilu celotne kupnine
in po poravnavi vseh stroškov. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest
z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
10. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled nepremičnin-lokacije,
dobijo interesenti na Občini Komen, Komen
86, 6223 Komen, na tel. 05/73-10-470, kontaktna oseba: Katja Mulič ali zahtevajo pisno
po e-pošti: obcina@komen.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
11. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
11.1. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz
točke 7. najpozneje do 4. 11. 2009 do 9.
ure. V primeru, da bo Komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
11.2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo v 5 dnevnem roku pozvani
k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba roku določenim
za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval.
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11.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in
drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane in se o tem obvesti ponudnika. Kot
pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo
prispele na Občino Komen, Komen 86, 6223
Komen, najkasneje do 4. 11. 2009 do 9.
ure. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
11.4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
11.5. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika v skladu
z ZSPDPO in Uredbo bo opravila pristojna Komisija, imenovana s sklepom župana
Občine Komen na sedežu občine dne 4. 11.
2009 ob 10. uri.
11.6. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena
ZSPDPO se lahko po prejemu ponudb z namenom doseganja za prodajalca ugodnejše
ponudbe lahko izvedla dodatna pogajanja. Po
zaključku postopka Komisija predlaga županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11.7. Komisija bo ugotovila, kateri izmed
ponudnikov je podal najugodnejšo ponudbo
ter bo predlaga županu njegov izbor. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo s
sklepom župana izbran za najugodnejšega
ponudnika.
11.8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 8 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ugodnejši
ob upoštevanju kriterijev iz točke 4.
11.9. Če v postopku javnega zbiranja
ponudb ni dosežena vsaj izhodiščna ocenjena vrednost, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
11.10. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnin z izbranim ponudnikom je
najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
11.11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom ter si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije ter brezobrestno morebitne
vplačane varščine.
12. Objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
www.komen.si.
Občina Komen
Št. 35020-0016/2009-4
Ob-6832/09
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2 in 76/08), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 55/09 – odločba US),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09 – odločba US), 16. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in
55/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine
Dol pri Ljubljani št. AD 11.1/1 in AD 11.2/1,
z dne 30. 9. 2009 (23. seja OS), Občina Dol
pri Ljubljani s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno neopremljenih
zemljišč v Občini Dol pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so komunalno neopremljena zemljišča namenjena površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 613/2, njiva v izmeri 375 m2,
k.o. Dol pri Ljubljani,
– parc. št. 613/8, njiva v izmeri 222 m2,
k.o. Dol pri Ljubljani,
– parc. št. 8.S, stavbišče v izmeri 147 m2,
k.o. Laze.
Skupna površina zemljišč namenjenih za
prodajo je 744 m2, vendar pa se vsaka omenjena parcela prodaja posamezno oziroma
ločeno ena od druge. Tako predmet prodaje
ni skupna površina zemljišč.
Parcela št. 613/2, k.o. Dol pri Ljubljani se
nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/1.
Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih
predpisov, ki urejajo področje prostora.
Parcela št. 613/8, k.o. Dol pri Ljubljani,
ki je predmet prodaje, se nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/1. Investitor je
pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan
upoštevati določila občinskih predpisov, ki
urejajo področje prostora.
Parcela št. 8.S k.o. Laze, ki je predmet
prodaje, se nahaja znotraj območja stavbnih zemljišč evidentirane razpršene gradnje
– R znotraj območja MG 11/1. Investitor je
pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan
upoštevati določila občinskih predpisov, ki
urejajo področje prostora.
2. Cenitev zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 613/2, k.o. Dol pri
Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni
izmeri 375 m2 znaša 52.500,00 EUR, brez
vračunanega 20% DDV.
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 613/8, k.o. Dol pri
Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni
izmeri 222 m2 znaša 22.200,00 EUR, brez
vračunanega 20% DDV.
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 8.S k.o. Laze, ki je
predmet prodaje, v skupni izmeri 147 m2
znaša 7.350,00 EUR, brez vračunanega
20% DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v roku 15
dni od objave v Uradnem listu RS na naslov
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom ˝Ne odpiraj! Za javno zbiranje ponudb za nakup
zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani˝.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisana izjava, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,

– opis nameravane gradnje.
5. Varščina
Ponudbi za parc. št. 613/2, k.o. Dol
pri Ljubljani v izmeri 375 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
5.250,00 EUR.
Ponudbi za parc. št. 613/8, k.o. Dol
pri Ljubljani v izmeri 222 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
2.220,00 EUR.
Ponudbi za parc. št. 8.S k.o. Laze v izmeri 147 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 735,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki
se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s
pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino
za posamezno parcelo, ki je napisana v 5.
točki razpisa in jo je potrebno nakazati na
račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri
komisije brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema
pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v
tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se
šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473,
odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po
podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za
takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar,
na tel. 01/530-32-44, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
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Ob-6867/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07) in sklepi Mestnega sveta
Mestne občine Celje z dne 3. 3. 2009, 13. 5.
2009 in 16. 6. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 572/2 – njiva v izmeri
292 m2 in parc. št. 572/4 – travnik v izmeri
926 m2, vpisano v vl. št. 602, k.o. Ostrožno.
Zemljišče leži v območju ZN Sončni park
(Uradni list RS, št. 49/04 – proj. št. 75/02 RC
Planiranje), kjer je predvidena za stanovanjska gradnja.
Izklicna cena zemljišča znaša 110,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.218 m2 133.980,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 608/102 – dvorišče v
izmeri 462 m2, vpisano v vl. št. 1403 k.o.
Ostrožno.
Zemljišče leži v območju ZN Glazija
(Uradni list SRS št. 31/84 – proj. št. 33/82
– RC Planiranje).
Izklicna cena zemljišča znaša 150,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 462 m2 69.300,00 EUR. V ceno ni vštet
2% davek na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
c) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 2407/4 – dvorišče v
izmeri 230 m2, vpisano v vl. št. 1559 k.o.
Celje.
Zemljišče leži v območju ZN Starega
mestnega jedra Celje s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list SRS št. 42/86 –
proj. št. 9/83 RC Planiranje). Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno pod to točko je že v posesti
fizičnih oziroma pravnih oseb in služi kot
funkcionalna celota k lastniški nepremičnini
fizičnih oziroma pravnih oseb.
Izklicna cena zemljišča znaša 113,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 230 m2 25.990,00 EUR. V ceno ni vštet
2% davek na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 245/6 – pašnik v izmeri
3853 m2, vpisana v vl. št. 312 k.o. Teharje.
Zemljišče leži v območju ZN Industrija jug
(Uradni list SRS št. 22/77 – proj. št. 216/70
ZNG) na katerem je predvidena gradnja za
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti – z možnostjo gradnje po spremembi
prostorskega akta.

Izklicna cena zemljišča znaša 192
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3853 m2 739.776,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
e) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor
v objektu Vrunčeva 2 Celje, stoječem na
parc. št. 367, vpisani v vložek št. 2754 k.o.
Celje, v površini 71,87 m2. Objekt leži v
območju ZN "Srce" – I. faza posl. objektov
(Uradni list SRS, št. 25/80; proj. št. 15/80,
RC – Planiranje). Območje je namenjeno za
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Posegi v objekt so možni pod pogoji
spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
44.775,00 EUR oziroma 623,00 EUR/m2. V
ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa.
f) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor
v objektu Vrunčeva 4 Celje, stoječem na
parc. št. 367, vpisani v vložek št. 2754 k.o.
Celje, v površini 40,70 m2. Objekt leži v
območju ZN "Srce" – I. faza posl. objektov
(Uradni list SRS, št. 25/80; proj. št. 15/80,
RC – Planiranje). Območje je namenjeno za
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Posegi v objekt so možni pod pogoji
spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora je
25.356,00 EUR oziroma 623,00 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa..
g) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti
objekta Razlagova 6 v Celju, parc. št. 2337,
vpisan v podvl. št. 2348/2, k.o. Celje, nepremičnina 1.E (ne) stanovanjska raba, v površini 160,75 m2. Objekt leži v območju ZN
Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86)
kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne
dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
45.000,00 EUR, oziroma 279,94 EUR/m2. V
ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati ali predložiti v
zaprti ovojnici najkasneje do 28. 10. 2009
do 11. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb-prodaja nepremičnin« ali osebno predložiti v tajništvo
navedenega oddelka – II. nadstropje. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
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telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855,
z obveznim sklicem pri nepremičninah pod
a), b), c) in d) na št. 28 75108-72210027000009, pri nepremičninah pod e), f) in
g) na št. 28 75108-7200005-10000009.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno
stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe)
ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), 29. 10. 2009 ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, Oddelek za splošne zadeve 03/42-65-822 (Mojca Perše) ali
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
03/42-65-604 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
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Ob-6868/09
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri
318 m2, s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem, v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 41.800,00 EUR. Poslovnostanovanjskega objekta ni možno porušiti,
ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta pod pogoji Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
2. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju), v velikosti
111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68)
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj delež občine, za izhodiščno ceno
29.743,40 EUR.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 848 m2, na parc. št. 219/26,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00
EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2,
na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 19.795,00 EUR.
5. Stanovanje št. 518.E v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni,
v velikosti 68,23 m2 (dvosobno stanovanje v
2. nadstropju), na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 61.000,00
EUR.
6. Stanovanje št. 422.E v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 17 v Gornji Radgoni, v velikosti 66,23 m2 (dvosobno stanovanje v mansardi), na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
53.000,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljiščih, oziroma na nepremičninah pod zap. št. 3. in 4. je možna gradnja
objektov v skladu z določili in pogoji Odloka
o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona –
Trate«. Stanovanja pod zap. št. 5. in 6. so
nezasedena, oziroma prazna.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
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– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10%
od izhodiščne cene na Podračun pri
UJP
št.
01229-0100012643,
sklic
na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do 3. 11.
2009 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi, nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v
četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina
predmetnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 352-86/2008
Ob-6869/09
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem pre-

moženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07) ter Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Vrhnika
za leto 2009 (Naš časopis št. 356/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine, na naslovu
Poštna ulica 1, Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja so ponudbe
za nakup objekta bivšega vrtca, na naslovu Poštna 1, Vrhnika, ki stoji na zemljišču
parc. št. 2053/19 – stanovanjska stavba
274 m2, dvorišče 168,00 m2, park 301,00 m2,
k.o. Vrhnika. Objekt ima pritličje, nadstropje
in delno izkoriščeno podstrešje.
Objekt je spomeniško varovana enota
nepremične kulturne dediščine, zaveden v
Registru na MIK pod: Vrhnika – Poštna 1
(EŠD 1748). Objekt se nahaja tudi v območju varovanih enot Vrhnika – Trško jedro
(EŠD 843) in Vrhnika – Arheološko območje
Trško jedro (EŠD844).
Izhodiščna cena: 289.548,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno–kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo pristojna komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom
župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
upošteva načelo proste presoje.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega
sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne
podpiše.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, stroške vpisa
v zemljiško knjigo).
– Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika, št. 031400100001093 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic na številko 2340-09 do roka za oddajo ponudb.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
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 kavcije, podpisnika
pogodbe oziroma zakonitega zastopnika),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
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– dokazilo o državljanstvu RS – osebna
izkaznica ali potni list (fizične osebe),
– izpis iz poslovnega registra Slovenije
(samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni, šteto od dneva prejema ponudbe na
občino,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni, šteto od dneva
prejema ponudbe na občino,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 16. 11. 2009.
Za pravočasno ponudbo se bo štela tista
ponudba, ki bo na naslov Občine Vrhnika
prispela do 16. 11. 2009 do 12. ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb komisija ne bo upoštevala
in bodo vrnjene ponudniku.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Poštna 1 – bivši vrtec« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do
sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to
navedel razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije o
pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za
ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 478-017/2009-002
Ob-6894/09
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premo-

ženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07) in Sklepa o letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane z dne
18. decembra 2008 za leto 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Navedba prodajalca: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas.
2. Predmet prodaje sta naslednji stanovanji:
– zasedena garsonjera št. 11 v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše (Sestranska vas 16, Gorenja vas), s kletjo, v izmeri
27,18 m2 – izklicna cena 44.850 evrov;
– nezasedena garsonjera št. 25 v mansardi večstanovanjske hiše (Sestranska vas
14, Gorenja vas), s kletjo, v izmeri 31,15 m2
– izklicna cena 45.564 evrov.
Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od
izklicne, ni možna. Davek na promet nepremičnin in stroški, povezani z zemljiškoknjižnimi vpisi, niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Prodajni pogoji
a) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno
številko, transakcijski račun in fotokopijo
osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv
in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun
podpisnika pogodbe oziroma zakonitega
zastopnika;
– predmet ponudbe s ponujeno ceno, ki
ne sme biti nižja od izklicne cene;
– dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je
izvedla plačilo;
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS (oziroma kopijo osebne izkaznice);
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS).
b) Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene
cene, na račun št. 01227-0100007212, z
obveznim sklicem na številko 00 606. Za
pravočasno plačano varščino štejejo plačila
na TRR prodajalca vključno do 23. novembra 2009.
c) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 25. novembra
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2009 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
d) Za veljavne bodo štele pravočasno
prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin
oziroma prilog in podatkov ali bodo prispele nepravočasno, bodo izločene. Ponudnik
bo o izločitvi obveščen, morebitna vplačana
varščina pa mu bo vrnjena v 8 dneh po odpiranju ponudb.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano
ponudbo je najmanj 60 dni od predložitve
ponudbe.
f) Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne
pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni od
prejema pisnega obvestila.
g) Sprememba lastnika stanovanja, ki
je predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje.
h) Izbor bo opravljen in vsi ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.
i) Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine v korist lastnika.
j) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Vplačana
varščina se kupcu vračuna v kupnino. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
k) Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno
povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
5. Prodaja se izvede po principu videno–kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake in kupec nima
pravice uveljavljati z objekti povezanih kasnejših reklamacij.
6. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v času uradnih ur
v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane in
po tel. 04/51-83-124.
7. Prodajalec lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge.
Občina Gorenja vas - Poljane
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Objave gospodarskih družb
Ob-6833/09
Na podlagi določila 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni
list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) družba Zveza, Kranj, d.o.o., Cesta
Staneta Žagarja 14, 4000 Kranj, objavlja
obvestilo, da je poslovodstvo družbe dne
1. 6. 2009 sprejelo delitveni načrt v skladu z
določilom 624. člena ZGD-1.
Družbenike in upnike obveščamo, da
imajo v skladu z določilom 629. člena ZGD1 na sedežu družbe Zveza, Kranj, d.o.o.
vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in
9. uro, oziroma po dogovoru na vpogled
naslednje listine: delitveni načrt z dne 1. 6.
2009 s prilogami: predlog družbene pogodbe nove družbe, predlog sprememb družbene pogodbe in čistopisa družbene pogodbe
prenosne družbe, seznam premoženja, ki
se prenaša na novo družbo, zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritvena bilanca
nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne
družbe.
Vsakemu družbeniku in upniku bo družba Zveza, Kranj, d.o.o. na njegovo zahtevo,
najkasneje naslednji delovni dan po zahtevi,
zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Zveza, Kranj, d.o.o.
Ob-6871/09
Družba Delikatesa, trgovina, proizvodnja
in gostinstvo, d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana,
v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo, da
namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe in
da je kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že dne
14. 10. 2009 predložila delitveni načrt z dne
2. 10. 2009 z vsemi prilogami, ki ga je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe.
Delničarjem je na sedežu družbe, Krivec 5,
v Ljubljani omogočen pregled listin: delitvenega načrta, letnih poročil prenosne družbe za
poslovna leta 2006, 2007 in 2008, zaključnega poročila prenosne družbe, poročila uprave
o delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila
nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Delikatesa d.d.
Bibič Dejan, direktor
Št. 37/09
Ob-6896/09
Samostojni podjetnik, Gostilna PEC Lovro Visočnik s.p., Spodnja Selnica 1, 2352

Selnica ob Dravi, matična številka: 5624791,
v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, obveščam poslovne
partnerje in upnike, da bom po preteku treh
mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, pričel postopek statusnega
preoblikovanja samostojnega podjetnika v
družbo z omejeno odgovornostjo. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodno poslovni register bom samostojni podjetnik prenehal
opravljati dejavnost in bom to po postopku in
na način, kot je opredeljen v ZGD-1, prenesel v novo ustanovljeno družbo z omejeno
odgovornostjo. Novo ustanovljena družba
z omejeno odgovornostjo bo z dnem vpisa
prevzela vse podjetniško premoženje in vse
obveznosti ter bo brez prekinitev poslovala
naprej v okviru te dejavnosti.
Gostilna PEC Lovro Visočnik s.p.
Ob-6899/09
Uprava družbe Trdnjava Holding d.d.,
Kocenova 2/a, 3000 Celje, skladno z drugim
stavkom prvega odstavka 586. člena ZGD-1
obvešča delničarje:
Uprava družbe Trdnjave Holding d.d.,
vpisane v sodni register v Celju, št. reg.
vložka 10834200, matična št. 5906687000,
je kot prevzemna družba dne 12. 10. 2009
registrskemu sodišču v Celju predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe Moda
trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Prešernova 7, 3000 Celje k prevzemni družbi
Trdnjava Holding d.d., Kocenova 2/a, Celje
z dne 18. 5. 2009. Pogodbo o pripojitvi in poročilo poslovodstev o pripojitvi družbe Moda
d.o.o. k družbi Trdnjava Holding d.d., je pred
tem, dne 6. 10. 2009 pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak torek in četrtek med
10. in 12. uro od dneva objave do zasedanja skupščine, ki bo 25. 11. 2009 ob 8.
uri na sedežu družbe. Družba bo vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni
in edini lastnik prevzete družbe, o soglasju
pripojitve pa bosta odločali skupščini prevzemne in prevzete družbe. Sklic skupščin
z dnevnim redom je skladno s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1 objavljen hkrati
z objavo obvestila.
Trdnjava Holding d.d.
direktor
Saša Zelenović
Ob-6780/09
Likvidacijska upravitelja družbe Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d. – v likvidaciji, matična št.: 1357662000, Nicina
10, Prevalje, objavljata v skladu z določilom
412. člena ZGD-1 poziv upnikom:
Upniki družbe Paloma tovarna lepenke
Prevalje d.d. – v likvidaciji, lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu
upravitelju na naslov: Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj, Nicina 10, 2391 Prevalje, in

sicer v roku 30 dni od dneva objave poziva
likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu
RS. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošiljko s pripisom: prijava terjatve.
Prijava terjatve mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in
opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost
zahtevka, in dokaze o njih.
Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d.
– v likvidaciji
Ob-6781/09
Likvidacijski upravitelj družbe LIKO VRATA, lesna industrija, d.o.o., Borovnica – v likvidaciji, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2009/26394,
z dne 28. 9. 2009 vpisan začetek redne
likvidacije, v skladu z določbo 412. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do
družbe LIKO VRATA, lesna industrija, d.o.o.,
Borovnica – v likvidaciji.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja, na naslov Verd 107,
1360 Vrhnika, v dveh izvodih z dokazili, ki
izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Hkrati likvidacijski upravitelj poziva dolžnike družbe LIKO VRATA, lesna industrija, d.o.o., Borovnica-v likvidaciji, da brez
odlašanja poravnajo svoje obveznosti do
družbe.
Likvidacijski upravitelj
FIN-MAXIM naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6857/09
Direktor družbe Monteko Trgovinsko
podjetje, d.o.o. Šmarje, s sedežem v Šmarjah, Šmarje številka 10, vpisana v sodno/poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pod
vložno številko 10102500, z matično številko
5349729, z vpisanim osnovnim kapitalom
nominalne vrednosti 353.166,99 EUR Glavina Ludvik - Nazarij, skladno z določbami
520. člena ZGD-1, objavlja sklep:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša v
nominalni vrednosti 353.166,99 EUR se
zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti lastnih deležev družbe z omejeno odgovornostjo Monteko d.o.o., ki znaša v višini
211.432,46 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju v nominalni vrednosti 141.734,53 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom lastnih
deležev v breme rezerv za lastne deleže.
Pozivamo upnike, da se v treh mesecih
od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja pravica po
520. členu ZGD-1.
Monteko Trgovinsko
podjetje, d.o.o. Šmarje
direktor
Glavina Ludvik - Nazarij
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Sklici skupščin
Ob-6823/09
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 26. 11. 2009 ob 17. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2008.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-6824/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 41. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
dne 16. 11. 2009 s pričetkom ob 13. uri
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– Stanko Eršte za predsednika skupščine,
– Marko Drobnič in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta Talum d.d.
Kidričevo se izvolijo:
– Stanko Eršte,
– Mirjan Trampuž,
– Duško Kos.
Mandatna doba članov nadzornega sveta traja 2 leti in prične teči po izteku mandata
sedanjih članov, tj. od 26. 11. 2009 dalje.

Št.

4. Spremembe statuta družbe.
Spremembe statuta zajemajo uskladitev
z novelo ZGD-1C.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Talum d.d. Kidričevo v predloženi vsebini.
V skladu s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami se izdela čistopis Statuta.
Obrazložitve volilnega predloga nadzornega sveta k 3. točki dnevnega reda
ter sprememb Statuta družbe in besedilo
predlaganih sprememb Statuta iz 4. točke dnevnega reda sklicanega zasedanja
skupščine, so dostopne in na razpolago za
vpogled vsak delovni dan od 8. do 13. ure
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška
cesta 10, od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Predloge sklepov nadzornega sveta in
uprave družbe ter besedilo sprememb statuta in pripadajoče obrazložitve bo družba
posredovala delničarjem v roku 3 dni od
dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca dne 12. 11. 2009 vpisani
kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d.
Ljubljana) in so najpozneje do navedenega
dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na
skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev
predlaganega dnevnega reda v skladu s
prvim odstavkom 298. člena, objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim
odstavkom 300. člena ali podajo volilni predlog po 301. členu ZGD-1, v roku 7 dni po
dnevu objave sklica.
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od uprave
družbe podatke, ki so potrebni za presojo
posameznih točk dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo
uprava
Št. 09-2481
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Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d.d., in sicer:
2.1. Dejavnosti družbe se uskladijo z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008
2.2. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
G 46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
G 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
G 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
tako da se ustrezno spremeni in dopolni 2.
člen statuta družbe, ki se odslej glasi:
01.110
01.130
01.190
01.250
01.280
01.290
01.300
01.640
02.100
02.200
02.300
02.400
08.110
08.120
09.900
13.300
16.100
16.220
16.230
16.240
16.290
18.130
23.610
23.700
25.110
25.120

Ob-6856/09

Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava

25.620
28.110

12. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,

28.220

ki bo v petek, 20. 11. 2009 ob 12. uri,
v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se
izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
2. Razširitev dejavnosti družbe.

Stran

28.240
28.300
29.200
29.320
32.990
33.110
33.120
33.190
41.200

Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje cvetja in drugih
enoletnih rastlin
Gojenje drugih sadnih dreves
in grmovnic
Gojenje začimbnih, aromatskih
in zdravilnih rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Obdelava semen
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Sečnja
Nabiranje gozdnih dobrin,
razen lesa
Storitve za gozdarstvo
Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska,
gline
Storitve za drugo rudarjenje
Dodelava tekstilij
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Proizvodnja sestavljenega
parketa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
Priprava za tisk in objavo
Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva centralno
ogrevanje
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna
vozila
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Proizvodnja ročnih strojev in
naprav
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja drugih delov in
opreme za motorna vozila
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila drugih naprav
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Stran
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42.110
42.120
42.130
42.210
42.220
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.220
43.290
43.310
43.320
43.330
43.341
43.342
43.390
43.910
43.990
45.110
45.190
45.200
45.310
45.320
46.130
46.190
46.210
46.220
46.390
46.410
46.420
46.430
46.440
46.470
46.480
46.490
46.610
46.620
46.630
46.710
46.730
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Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih
železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in
naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska
dela
Druga specializirana gradbena
dela
Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi
vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna
vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna
vozila
Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami
Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
Trgovina na debelo z električnimi gospod
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
Trgovina na debelo z urami in
nakitom
Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
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46.740

46.760
46.770
46.900
47.110
47.190
47.210
47.240

47.250
47.260
47.290
47.301
47.302
47.410
47.420
47.520

47.530

47.590

47.720
47.761
47.762
47.782
47.789
47.790
47.910
47.990
49.310
49.391
49.392
49.410

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje izdelki
Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
Nespecializirana trgovina na
debelo
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in
zelenjavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi
izdelki
Druga trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
živili
Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
izdelki, barvami in steklom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo
in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v cvetličarnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Mestni in primestni kopenski
potniški promet
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Obratovanje žičnic
Cestni tovorni promet

49.420
52.100
52.210
52.240
55.300
56.210
56.290
58.120
58.140
58.210
58.290
59.200
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
64.910
68.100
68.200
68.310
68.320
69.200
70.220
71.111
71.112
71.121
71.129
71.200
72.110
72.190
73.200
74.100
74.300
74.900
77.110
77.310
77.320
77.330
77.390
81.100
81.210
81.220

Selitvena dejavnost
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Pretovarjanje
Dejavnost avtokampov, taborov
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških
napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost finančnega zakupa
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
Geo-meritve, kartiranje
Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem
in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v
najem in zakup
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
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81.290
82.110

Čiščenje cest in drugo čiščenje
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
95.120
Popravila komunikacijskih
naprav
96.090
Druge storitvene dejavnosti,
drugje nerazvrščene
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe, vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-6870/09
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o
delu skupščine družbe Mestna optika, Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
18. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in
prodaja fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 19. 11. 2009 ob 9. uri v prostorih družbe Mestna optika d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev enega preštevalca glasov. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag.Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2008 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2008 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2008.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2008 znaša 161.332,24 EUR. Bilančni dobiček za leto 2008 se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
4. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se spremeni, tako da
je odslej naslednja:
– šifra 32.500 Proizvodnja medicinskih
inštrumentov, naprav in pripomočkov,
– šifra 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali,
– šifra 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.
5. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.
Predlog sklepa:
a) Spremeni se firma družbe, tako da
glasi: Mestna optika d.d., Ljubljana.
b) Spremeni se firma družbe, tako da
glasi: Mestna optika d.d.
6. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v skladu s sprejetima sklepoma
pod 4. in 5.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor Slavko Fašalek
Ob-6898/09
Uprava družbe Trdnjava Holding, finančne družbe d.d., Celje, Kocenova 2/a, na
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev Trdnjave Holding, finančne
družbe d.d.,
ki bo v sredo 25. 11. 2009 ob 8. uri na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava Holding
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki
glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Na
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo
iz Žalca.
2. Razveljavite sklepov skupščine z dne
30. 6. 2009.
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina razveljavi sklepe skupščine
sprejete dne 30. 6. 2009 pod točko 3.1.,
3.2. in 4., navedenem v notarskem zapisniku opr. št. 538/09, notarja Srečka Gabrila
iz Žalca.
3. Sklep o pripojitvi družbe Moda d.o.o. k
prevzemni družbi Trdnjava Holding d.d.
Predlog sklepa št. 3.1
Skupščina ugotavlja, da gre za poenostavljeno pripojitev v skladu s 599. členom
ZGD-1c, glede na 100% lastništvo prevzemne družbe v prevzeti družbi Moda d.o.o.
Celje.
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Skupščina družbe Trdnjava Holding d.d.
Celje potrjuje in daje soglasje, da se družbi
Trdnjava Holding d.d. Celje Kocenova 2/a
pripoji družba Moda d.o.o. Celje, Prešernova 7.
Prevzeta družba, ki se pripaja prenese
svoje celotno premoženje in vse pravice ter
obveznosti na prevzemno družbo.
Presečni datum pripojitve je 31. 12. 2008
in je enak datumu bilančnih izkazov obeh
družb.
Predlog sklepa št. 3.2
Skupščina družbe Trdnjava Holding d.d.
daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo
sklenili družbi Trdnjava Holding d.d. Celje,
Kocenova 2/a in družba Moda d.o.o. Celje,
Prešernova 7, v obliki notarskega zapisa
notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV
372/0, z dne 18. 5. 2009.
V notarski obliki sklenjena pogodba o pripojitvi je priloga zapisnika skupščine.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu glede
pripojitve z prevzemno družbo Trdnjava Holding d.d.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Trdnjava Holding d.d.
Celje, da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo pripojitev družbe lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, vsak torek in četrtek med 10. in
12. uro, od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD
10 dni pred zasedanjem skupščine in bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo k prijavi priložiti pisna
pooblastila za udeležbo in glasovanje na
skupščini.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.
Trdnjava Holding,
finančne družbe d.d., Celje
uprava družbe
Ob-6939/09
Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta
družbe, uprava družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Opalit poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 17. novembra 2009, ob
14. uri v prostorih notarja Staneta Krainerja
v Radovljici, Gorenjska cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Mojco Lukančič.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Franca Gliho.
Seji prisostvuje vabljeni notar.

Stran

2642 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta z dne 24. 8. 2009 o potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za vodenje družbe v
letu 2008.
3. Seznanitev s poročilom uprave o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom uprave o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe in podpira vse v poročilu navedene ukrepe za ureditev oziroma sanacijo stanja v družbi.
4. Seznanitev z vložitvijo tožbe zaradi
odškodninske odgovornosti organov vode-
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nja in nadzora družbe Opalit d.d. zaradi kršitve pravil o finančnem poslovanju v obdobju
od 5. 9. 2008 do 17. 12. 2008 po določilih insolvenčnega zakona (ZFPPIPP) in ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o vloženi tožbi v skladu s
sklepom, sprejetim na prejšnji, 5. skupščini
družbe dne 30. 3. 2009 in potrjuje sklep nadzornega sveta družbe, ki zahteva od uprave, da stori vse potrebno, da se od toženih
strank izterja odškodnina za protipravna dejanja v času od 5. 9. 2008 do 17. 12. 2008,
ko so bile tožene stranke v funkciji uprave in
nadzora v družbi Opalit d.d., in sicer najmanj
v toženi višini 1.540.630,00 EUR.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
člane nadzornega sveta imenuje Žerovnik
Gregorja, Gaber Matjaža in Pogačnik Marjana. Mandat novoizvoljenih članov traja 5
let.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na
skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi
družbe vsaj tri dni pred sejo skupščine in
na skupščini predložijo potrdilo, da so na
dan 12. novembra 2009 vpisani v delniški
knjigi.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe,
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Opalit d.d.
uprava
Mitja Jenko
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Zavarovanja terjatev
SV 1790/2008
Ob-6782/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1790/2008 z dne 4. 7. 2008
in opr. št. SV-2471/2009 z dne 6. 10. 2009,
sta bili stanovanje v izmeri 96,68 m2, v III.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Breg 22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189,
k.o. Ljubljana mesto, last zastavitelja Simona Bizjaka, Poklukarjeva ulica 22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 6. 2008, sklenjene s prodajalcem Juretom Vehovcem, Breg 22, Ljubljana, in
stanovanje v izmeri 172,13 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg
22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189, k.o.
Ljubljana mesto, last zastavitelja Gorazda
Bračuna, Piran, Bonifacijeva ulica 14, na
podlagi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine št. 1113132511 z dne 13. 11.
2007, z vknjižbenim dovoljenjem z dne 1. 7.
2008, sklenjene z lizingodajalcem Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zastavljeni v
korist upnice Factor banke d.d., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 247.975,00 EUR,
s pripadki.
SV 867/09
Ob-6783/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 867/09 z dne 6. 10. 2009,
je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 2,
stoječ na parc. št 583/20, parc. št. 583/6
in parc. št. 583/7, k.o. Prebold, na naslovu Tovarniška cesta 11, Prebold, v izmeri
652,15 m2, identifikator nepremičnine pa v
času sklepanja tega notarskega zapisa še
ni znan, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5860571000, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 200.000,00 EUR, z rokom vračila
zadnjega obroka dne 15. 5. 2019 in obrestno mero Euribor za šestmesečne depozite
v EUR, veljaven na prvi dan vsakega obračunskega obdobja za obresti, povečan za
0,5% letno (trenutno skupaj 1,518% letno),
v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 572/09
Ob-6784/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 572/09, DK 572
/09 z dne 7. 10. 2009 je bilo zastavljeno
enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, v
izmeri 40,75 m2, na naslovu Mlaka 4, stanovanjska stavba stoji na parceli številka
974 vložek št. 830, k.o. 1575 Stara Cerkev, last Šalika Marijana, stan. Mlaka pri
Kočevju 4, v korist posojilodajalca Vlašič
Franca, stan. Livold 8 A, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.000,00 EUR s
p.p., ki zapade v plačilo v 24 zaporednih
mesečnih obrokih, zadnji obrok najkasneje do 1. 10. 2011, z možnostjo predčasne
zapadlosti.

SV 703/09, 704/09
Ob-6785/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Marka Salmiča,
opr. št. SV 703/09 in opr. št. SV 704/09, oba
z dne 8. 10. 2009, so bili poslovni prostori
v poslovno stanovanjskem objektu Šaleška
18 v Velenju, stoječem na parc. št. 2522,
vpisani v z.k. vložek št. 2751 k.o. Velenje:
– v pritličju in kletni etaži v izmeri
124,80 m2, last Terglav Irene, roj. 23. 12.
1960, Polzela 176, 3313 Polzela, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 4.
1981 in kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
1995;
– v izmeri 36,31 m2, last Terglav Irene,
roj. 23. 12. 1960, Polzela 176, 3313 Polzela,
EMŠO 2312960505181, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 5. 1996;
– v izmeri 68,20 m2, last Nitka – Irena
Terglav s.p. Šaleška 018C, 3320 Velenje,
matična št. 5245975000, do celote, na podlagi pogodbe z dne 24. 6. 1976, prodajne
pogodbe z dne 10. 5. 1996 in prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2002;
zastavljene v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št. 5026121,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 28.000,00 € s prip. ter zavarovanja denarne terjatve v znesku 60.000,00 € s prip.
SV 827/09
Ob-6858/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 827/09, DK 43/09, je bilo
stanovanje št. 12 v izmeri 31,66 m2, ki obsega sobo, predsobo in kopalnico z WC ter
shrambo v izmeri 0,62 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Vegova ulica 1, 1251
Moravče, ki leži na parcelni št. 9/2, 9/3, 6/1
in 8/2, vse k.o. Moravče ter last zastavitelja
Uštar Predraga do 1/1, zastavljeno v korist
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp.
SV 868/09
Ob-6874/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
868/09 z dne 8. 10. 2009, je bila na stanovanju, ki ni vpisano v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje številka 9, v skupni izmeri
40,75 m2, in ki obsega kuhinjo 9.99 m2,
sobo 17.43 m2, predsobo 4.48 m2, kopalnico 4.62 m2, WC 1,08 m2, balkon oziroma
teraso 1,35 m2 in druge prostore, v izmeri
1,80 m2, in ki se nahaja v četrtem nadstropju
stanovanjske stavbe z identifikacijsko oznako 3601, na naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, pri čemer stavba stoji
na parceli številka 1058/4 katastrska občina
Murska Sobota, ki ga je zastavna dolžnica
Bavčar Vladimira, rojena 21. 4. 1974, stanujoča Murska Sobota, Ulica Matije Gubca
18a, EMŠO 2104974505409 pridobila po
prodajni pogodbi z dne 7. 1. 2003 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 22. 1. 2003,
sklenjeni s prodajalcem Forjan Romanom,
Murska Sobota, Finžgarjeva ulica 20, ustanovljena zastavna pravica za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 20.000,00
EUR s pripadki, zaznamba neposredne iz-

vršljivosti notarskega zapisa ter zaznamba,
da je zavarovana terjatev namenjena vpisu
v kritni register za izdajo hipotekarnih obveznic (zaznamba kritnega registra), vse v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, Celje, Vodnikova ulica 2, 3000
Celje, matična številka 5026121000.
SV 2519/08
Ob-6875/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2519/08 z dne
24. 11. 2008, je bilo enosobno stanovanje št. 203, v 2. nadstropju, s pripadajočo
kletjo, v skupni izmeri 39,86 m2, ki sta posamezna dela stavbe na naslovu Smrtnikova
ulica 4, 1000 Ljubljana, na parc. št. 951/240,
katastrska občina Dravlje (1738), last kreditojemalca Ane Gašparović, do celote,
na podlagi darilne pogodbe z opr. št. SV
2498/07 z dne 12. 12. 2007 sklenjene z
darovalko Štefko Gašparovič, zastavljeno v
korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja
kreditne denarne terjatve v višini 24.000,00
EUR s pp.
SV 170/09
Ob-6876/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 170/09 z dne 29. 1. 2009,
je bila nepremičnina ident. št. 1773-1662 – stanovanje, v skupni izmeri 36,36 m2,
Cesta II. grupe odredov 1, 1000 Ljubljana,
na parc. št. 1203/3, katastrska občina Dobrunje, last zastaviteljev Sanele Dizdarević
in Džemile Dizdarević na podlagi prodajne
pogodbe za stanovanje z dne 16. 12. 2008,
sklenjene s prodajalcem Ljubišo Kostreševićem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini EUR 35.000,00 s pripadki.
SV 308/09
Ob-6877/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 308/09 z dne 16. 2.
2009, je bila nepremičnina ident. št. 2636662-2 – dvosobno stanovanje, v visokem
pritličju, s pripadajočo kletno shrambo, vse
v izmeri 55,58 m2 in ident. št. 2636-657-2 –
nestanovanjski prostor v stavbi na dvorišču,
v izmeri 6,91 m2, ki sta posamezna dela
stavbe Podmilščakova 44, 1000 Ljubljana,
stoječi na parc. št. 504, katastrska občina
Bežigrad (2636), last hipotekarnega dolžnika Renate Zamida iz Ljubljane, na podlagi
prodajne pogodbe za nakup nepremičnine z dne 9. 2. 2009, sklenjene s prodajalko Mojco Horvat iz Ljubljane, zastavljena
v korist upnice UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
78.000,00 EUR s pripadki.
SV 600/09
Ob-6878/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 600/09 z dne 25. 3.
2009, je bilo stanovanje v pritličju desno z
kuhinjo, dvema sobama, hodnikom, drvarnico v zidanem objektu, leseno drvarnico,
v skupni izmeri 39,20 m2, ki je posamezni
del stanovanjske hiše z ident. št. 1734-736
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na naslovu Savlje 40, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 923/1, katastrska občina
Ježica (1734), last kreditojemalca Andreja
Mavriča, do celote (1/1), na podlagi prodajne pogodbe z opr. št. SV 108/09 z dne 2. 3.
2009, sklenjene s prodajalcema Jožetom
Tratnikom in Marijo Štupar, oba iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice UniCredit
Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini EUR
49.500,00 s pripadki.
SV 663/09
Ob-6879/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 663/09 z dne 31. 3.
2009, je bila nepremičnina – gostinski lokal
z oznako »f«, v izmeri 30,89 m2, ki se nahaja
v trgovsko servisnem objektu v stanovanjski soseski MS I/3 Nove Jarše, v stavbi, na
naslovu Ulica Gradnikove brigade 10, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1/27, katastrska
občina Nove Jarše (2680), last solidarnega poroka Irene Gračner, do celote (1/1),
na podlagi prodajne pogodbe z opr. št. SV
114/09 z dne 6. 3. 2009, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 44.000,00 EUR s pripadki.
SV 1119/08
Ob-6880/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1119/08 z dne 30. 5.
2008, je bila nepremičnina ident. št. 1721-415 – poslovni prostor št. 8, v skupni izmeri
35,54 m2, ki se v naravi nahaja v pasaži
kletne etaže poslovne stavbe, na naslovu
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 30/1, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17,
30/18, 30/19 in 30/20, katastrska občina
Gradišče I in delno na parc. št. 3082/2, katastrska občina Ajdovščina, last Črtomira
Ščukovta iz Vrhnike, do celote (1/1), na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 4. 2004,
sklenjene s prodajalcem LB Leasing d.o.o.
Ljubljana, zastavljeno v korist upnika NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 96.500,00 EUR s pp.
SV 1336/09
Ob-6881/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1336/09 z
dne 23. 6. 2009, je bila nepremičnina
ident. št. 1727-272-9 – stanovanje št. 9, v 2.
nadstropju, v izmeri 39,91 m2, Strossmayerjeva 6, 1000 Ljubljana, na parc. št. 267/1 in
parc. št. 267/4, katastrska občina Poljansko
predmestje (1727), last Boruta Robiča do ½
in Marinke Robič Mahkovic do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 6. 2009,
sklenjene s prodajalcem Miho Tomšičem iz
Ljubljane, zastavljena v korist upnice NLB
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d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 63.000,00 EUR s pp.
SV 1509/09
Ob-6882/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1509/09 z
dne 16. 7. 2009, je bila nepremičnina
ident. št. 2636-3307-9 – dvosobno stanovanje št. 9, v 1. nadstropju, v izmeri 52,60 m2,
Neubergerjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, na
parc. št. 1759/3, k.o. Bežigrad, last kreditojemalca Lenke Bukovac, do celote (1/1), na
podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 5. 2009
in aneksa z dne 8. 7. 2009, sklenjenih s
prodajalcema Mitjo Weiblom in Katro Weibl
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 33.000,00 EUR s pp.
SV 1581/09
Ob-6883/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1581/09 z dne
24. 7. 2009, je bila 2-sobno stanovanje št. 4,
v izmeri 56,40 m2, v 1. nadstropju, s pripadajočo shrambo, v večstanovanjski hiši
Cesta dveh cesarjev 182, Ljubljana, stoječi
na parc. št. 2174/2, k.o. Vič, last kreditojemalca Alme Abdić, do celote (1/1), na podlagi notarskega zapisa, sporazuma o delitvi
skupnega premoženja po 64. členu ZZZDR
z opr. št. SV 1323/09 z dne 22. 6. 2009,
zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi
zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 32.000,00 EUR s pp.
SV 1882/09
Ob-6884/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1882/09 z dne
3. 9. 2009, so bile naslednje nepremičnine:
poslovni prostor v medetaži (I. nadstropje),
označeno s št. 9, v izmeri 43,25 m2, v lameli
DE, lokal v pritličju, označen s št. 9, v izmeri
58,10 m2, v lameli DE, skladišče v (I.) kleti,
označeno s št. 9, v izmeri 122,30 m2, v lameli
DE ter parkirna mesta št. 77, 78, 79 in 80 v
(I.) kleti, ki so posamezni deli stanovanjske
stavbe ident. št. 985.ES (1737-00985), Kolodvorska ulica 14, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 2269/5, k.o. Tabor, last zastavne dolžnice Pivovarna in pivnica Kratochwill d.o.o.
Ljubljana, Kolodvorska 14, 1000 Ljubljana,
matična številka 5589517 na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 12. 1999, sklenjene
s prodajalcem Klasje, Mlinsko predelovalno
podjetje Celje, d.d., z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca z dne 17. 2. 2006, zastavljeno
v korist zastavne upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580, zaradi zavarovanja kreditne
terjatve v višini 25.100,00 EUR s pp.
SV 2164/09
Ob-6885/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2164/09 z dne

6. 10. 2009, je bila nepremičnina – posamezni del stavbe ident. št. 2636-3900-13
– stanovanje št. 13, v izmeri 60,85 m2, ki se
nahja v III. nadstropju stanovanjske stavbe
Neubergerjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, na
parc. št. 1761/16, k.o. Bežigrad, last zastavitelja Dejana Golubića, do celote (1/1),
na podlagi darilne pogodbe z dne 14. 5.
2007, sklenjene z darovalcem Miroslavom
Golubićem, z zemljiškoknjižnim dovolilom
darovalca z dne 23. 7. 2007, zastavljena
v korist upnice UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 91.990,00 CHF s
pripadki.
SV 731/09
Ob-6886/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 731/09 z dne 8. 4. 2009,
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
v izmeri 82,43 m2, s pomožnimi prostori v
izmeri 9,78 m2, na parc. št. 207/9, katastrska
občina Dravlje (1738), last solidarnega poroka Zdenke Varga Novljan, do celote (1/1),
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 12. 1991 sklenjena s prodajalcem SCT
d.d., zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, matična številka 5860571000,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
185.000,00 EUR s pripadki.
SV 654/2009
Ob-6906/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 654/2009 z
dne 7. 10. 2009, so nepremičnine:
– poslovni prostor št. 1, v izmeri
62,40 m2, ki obsega lokal 29,00 m2, skladišče 19,20 m2, predprostor 5,40 m2, WC
4,40 m2 in WC 4,40 m2;
– poslovni prostor št. 2, v izmeri 72,90 m2,
ki obsega vhod 2,20 m2, lokal 25,30 m2, prostor 19,50 m2 in prostor 25,90 m2,
vse v pritličju stanovanjskega bloka
na naslovu Gosposvetska cesta 13 – 15,
2000 Maribor, stoječe na nepremičnini
parc. št. 1406/1, vl. št. 1880, k.o. Koroška
vrata in
– poslovni prostor, v izmeri 101,20 m2,
z ident. št. 0658-2177-27, ki stoji na
parc. št. 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4
in 1409/5, k.o. Koroška vrata (pred izvedeno parcelacijo ter etažiranjem: del poslovne zgradbe ležeče na parc. št. 1409,
vl. št. 1312, k.o. Koroška vrata, in sicer del
parkirišč skupaj z vhodom – stopniščem in
zračniki), v izmeri 102,87 m2, v lasti Sefedin
Demirija in zastavljene v korist BKS Bank
AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 140.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 506/2009
Os-6540/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 506/2009
z dne 9. 6. 2009, in rubežnega zapisnika
izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora, je
bila nepremičnina, to je stanovanje št. 6
(prej št. 1), v izmeri 34 m2, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Limbušu, Lackova 162, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je
last dolžnika Jožeta Šauperla, Lackova 162,
Limbuš, zarubljena v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
zaradi izterjave 67,89 EUR, 280,01 EUR,
149,01 EUR, 216,35 EUR, 39,43 EUR,
84,99 EUR, 185,40 EUR, 219,54 EUR,
123,29 EUR in 247,39 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2009
In 200/2002
Os-6632/09
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom o izvršbi opr. št. In 200/2002 z dne 21.
8. 2002 dovolilo izvršbo na nepremičnino
dolžnika Ismeta Borića, Prazna ul. 4, Maribor, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo –
lokal št. 2B, v izmeri 48,25 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta A – Nova vas 1, Staneta
Severja 3, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 668.673,49 EUR s pp in
118.205,53 EUR s pp, v korist upnice Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor,
predhodno zavarovane v postopku zavarovanja na podlagi sporazuma strank z rubežem nepremičnine z dne 17. 12. 1999 po
sklepu o zavarovanju opr. št. RIG 481/99 in
z dne 13. 10. 1998 po sklepu o zavarovanju
opr. št. RIG 433/1998.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2009
VL 54820/2009
Os-6744/09
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL
54820/2009, ki ga je dne 30. 4. 2009 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova
16, Kamnik, je bila nepremičnina, to je enosobno stanovanje št. 21, v III. nadstropju
na naslovu Ljubljanska cesta 93, Domžale, v izmeri 32,35 m2, št. stavbe 5451, k.o.
Domžale, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in
je last dolžnice Zofije Zalokar, zarubljena v
korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi
izterjave 40,39 €.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
In 116/2005
Os-6443/09
Izvršitelj Bojan Erlač, Ptuj je dne 25. 4.
2006 s pričetkom ob 8.30, v zadevi IN
116/2005, Okrajno sodišče na Ptuju, zoper
dolžnico Veroniko Kamenšek, Breg 54, 2322
Majšperk, za upnika Stanovanjski sklad RS,
Poljanska c. 31, 1000 Ljubljana, v kraju Breg
54, pri dolžnikih Veroniki Kamenšek, dolžnica, Marjetki Potočnik, hči dolžnice, Bojanu
Erlač, izvršitelj, opravil rubež nepremičnin:

stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske
hiše v Majšperku, Breg 54, v skupni izmeri
78,76 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 9. 2009
In 102/2008
Os-6447/09
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 11. 5.
2009 v pridruženi izvršilni zadevi opr. št. In
67/2009, je bil dne 10. 9. 2009 opravljen v
korist Blanke Štumbeger, Partizanska cesta
6, Mežica, rubež mansardnega stanovanja, dveh samskih sob in kletnih prostorov
v skupni izmeri 121,55 m2, na naslovu stanovanjske hiše v Mežici, Partizanska cesta
6, stoječi na parc. št. 640/2, vl. št. 318, k.o.
Mežica, last dolžnikov Miroslava Kinga in
Mire King iz Mežice, Partizanska cesta 6,
vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 9. 2009
In 102/2008
Os-6541/09
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 9. 1.
2009 v pridruženi izvršilni zadevi opr. št. In
1/2009 je bil dne 31. 3. 2009 opravljen v korist upnika Stanovanjsko podjetje RM d.o.o.,
Polena 11, Mežica, rubež mansardnega stanovanja, dveh samskih sob in kletnih prostorov v skupni izmeri 121,55 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Partizanska 6, Mežica, stoječi na parc. št. 640/2, pripisani pri
vl. št. 318, k.o. Mežica, last dolžnikov Mire
King in Miroslava Kinga iz Mežice, Partizanska 6, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6000/2008
Os-6006/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg Republike 2, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. D-42/84-P z dne 28. 11.
1984, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupovalko Ljubljansko banko, Temeljno
banko Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bili garažni boksi v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 center Domžale,
v skupni izmeri 335,35 m2, sedaj vpisani v
zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 133.E
v vložku 5855/134, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote
na podlagi zemljiškoknjižne listine, katero
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009

Dn 389/2009
Os-6007/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Slavke Lavš, Ljubljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. SPB-1/I-226 z dne 3. 9. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Jožetom Rugljem in Meto Škapin Rugelj, oba Ljubljanska 84, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v poslovno stanovanjskem objektu SPB-1 Domžale, sedaj
vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 36.E v vložku 5855/37, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2005, sklenjene med predlagateljico kot kupovalko in
Janezom Cerovškom, Nahtigalova 3, Ljubljana, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katere vzpostavitev se je
zahtevala oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 6240/2008
Os-6012/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Tosama, Tovarna sanitetnega materiala d.d. Vir, Šaranovičeva cesta
35, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe, ki je bila nedoločenega datuma pred
27. 12. 1990 sklenjena med prodajalcema
Beton, Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupovalko Tosama, Tovarna sanitetnega
materiala p.o.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 72, Domžale, SPB-1 Domžale,
sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 2.E v vl. št. 5728/3, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev
se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin, katerih vzpostavitev se je
zahtevala oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 1294/2007
Os-2740/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vajda Anice,
Ziherlova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 1.E, vpisanem v
podvložku št. 5266/1, v k.o. Trnovsko pred-
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mestje, dne 11. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine, enosobnega stanovanja z dne
10. 2. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB št. 7, Ljubljana,
kot prodajalko in Vajda Anico, Ziherlova 4,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za enosobno stanovanje št. 1 v 1. nadstropju v izmeri
41,87 m2, s shrambo z isto številko v pritličju
v izmeri 1,50 m2, Ziherlova 4, Ljubljana, z
identifikatorjem 1.E, vpisanem v podvložku št. 5266/1, v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 26739/2007
Os-3863/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vodopivec
Vesne, Grahovo Brdo 10, Sežana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4160/10 – stanovanje št. 10 v
1. nadstropju 2. stopnišča, z balkonom in
s kletnimi prostori – shrambo in drvarnico
s št. 10, z ident. št. 1723-4810-010, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova cesta
64, k.o. Vič, dne 20. 3. 2009, pod opr. št. Dn
26739/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6/91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo in Lampret Miro,
Jamova 64, Ljubljana, za stanovanje št. 10,
Jamova 64, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 4977/2007
Os-4285/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Benet Miha,
Murnova ulica 6, Ljubljana in Gašperšič
Natalije, Murnova ulica 6, Ljubljana, ki ju
zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičninah z ident. št. 4.E, 5.E in
6.E, vpisanih v podvložku št. 2149/20, v k.o.
Spodnja Šiška, dne 24. 3. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 20. 6.
1964, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana – Šiška,
kot prodajalcem in Korošec Antonom, Štefanova 24, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
2,5-sobno stanovanje št. 28 v IV. nadstropju
II. stopnišča (2-4.n.) izmere 65,03 m2, s kletnimi prostori št. 28,28 v kleti II. stopnišča
(2-K) izmere 4,95 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova cesta 60, stoječi na
parc. št. 1694/1, k.o. Vič.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 22289/2005
Os-5610/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Murko Lidije,
Šarhova ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 2. nadstropju, na naslovu
Šarhova 14, Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 1439/7, k.o. Brinje I, dne
22. 6. 2009, pod opr. št. Dn 22289/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 9. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem)
in Matko Ano (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v
podvl. št. 1439/7, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2009
Dn 11284/2005
Os-5611/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Stanko, Brodarjev trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje 32 na naslovu
Brodarjev trg 4, Ljubljana, z ident. št. 127.E,
vpisano v podvl. št. 1479/127, k.o. Moste,
dne 10. 6. 2009, pod opr. št. Dn 11284/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 16. 2. 1982,
sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring (kot prodajalcem) in Mičič Jovanom, Tabor 9, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 127.E,
vpisano v podvl. št. 1479/127, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9.
1990, sklenjene med Sagrković Huseinom,
Trg oktobrske revolucije 2, Ljubljana (kot
kupcem) in Peček Mojco, Glinškova pl. 7,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 127.E, vpisano v podvl. št. 1479/127, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009

Dn 23918/2007
Os-5612/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čeligoj Vide,
Kazlje 5/a, Sežana, ki jo zastopa notar Miro
Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 21 v 2. nadstropju, na naslovu
Gotska ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 3221/22, k.o. Dravlje,
dne 10. 6. 2009, pod opr. št. Dn 23918/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 70-3359 z dne 11. 11. 1979, sklenjene
med Poslovnim združenjem »Giposs«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Seražin Nado ter
Seražin Vido, obe Kazlje 5, Sežana (kot kupovalkama), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 3221/22,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 23447/2007
Os-5613/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mušič Soraje,
Ulica Ane Ziherlove 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Eva Lavtar, Pod hribom 12,
Radomlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, dvoinpolsobno stanovanje št. 51 v VIII. nadstropju na JZ strani,
z ident. št. 101.E in kletni prostor št. 51 z
ident. št. 102.E, na naslovu Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4185/52, k.o.
Zgornja Šiška, dne 6. 7. 2009, pod opr. št. Dn
23447/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6.
1975, sklenjene med Pozvek Antonom in
Marijo, Ane Ziherlove 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Miklič Jožetom, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 101.E
in 102.E, vpisano v podvl. št. 4185/52, k.o.
Zgornja Šiška;
– dogovora z dne 27. 7. 1979, sklenjenega med Miklič Jožetom, Ulica Ane Ziherlove
8/VIII, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rezar
Ivanom, Ulica Poh. bataljona 103, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 101.E in 102.E, vpisano v podvl. št. 4185/52, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2009
Dn 7472/2008
Os-5614/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Đorđević,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 23 v 3. nadstropju na naslovu Clevelandska ulica 27, Ljubljana, z ident. št. 78.E,
vpisano v podvl. št. 357/79, k.o. Nove Jarše,
dne 1. 7. 2009, pod opr. št. Dn 7472/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 20. 9. 1981,
sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis (kot prodajalcem) ter Kozina
Jožetom in Eržen Jordan (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 78.E,
vpisano v podvl. št. 357/79, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1985, sklenjene med Kozina Jožetom in Eržen Jordan, oba Clevelandska 27, Ljubljana
(kot prodajalcema) in Planinc Nežko, Šišenska 90, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 78.E, vpisano
v podvl. št. 357/79, k.o. Nove Jarše,
– darilne pogodbe z dne 21. 12. 1988,
sklenjene med Lotrič Božo, Novo Polje c.
VI/6, Ljubljana (kot darovalko) in Lotrič Boštjanom, Novo Polje c. VI/6, Ljubljana (kot
obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 78.E, vpisano v podvl. št. 357/79,
k.o. Nove Jarše,
– kupne pogodbe z dne 27. 1. 1989,
sklenjene med Planinc Matjažem, Planinc
Jakobom in Lotrič Boštjanom (kot prodajalci) ter Rome Slavkom, Tugomerjeva ul. 10,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 78.E, vpisano v podvl št. 357/79, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 23701/2007
Os-5615/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Domjan Vidojke,
Beblerjev trg 3, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 20, na naslovu Prušnikova ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 160.E, vpisano v podvl. št. 1994/160, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, dne 30. 6. 2009, pod opr. št. Dn
23701/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine
Ljubljana-Šiška, Celovška cesta 87, Ljubljana (kot prodajalcem) in Miklavc Rafaelom
ter Miklavc Stanislavo (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 160.E,
vpisano v podvl. št. 1994/160, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2009

Dn 7341/2008
Os-5616/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kunilo,
Novakova ulica 1, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Marjan Kunilo, Snežniška ulica
3, Pivka, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 2 v pritličju,
Novakova ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4134/3, k.o. Bežigrad,
dne 3. 7. 2009, pod opr. št. Dn 7341/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1240 z dne
18. 11. 1971, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Obnova« Ljubljana (kot prodajalcem) in Alfredom Iskro, Rozmanova 1, Piran
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4134/3,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5.
1984, sklenjene med Alfredom Iskro, Novakova 1, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Petrom in Ivanko Taleski, oba Zaloška 98,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4134/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2009
Dn 16253/2008
Os-5617/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krapež Marka,
Bratovševa ploščad 17, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 1 v 2. etaži na
naslovu Bratovševa ploščad 17, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 3284/1,
k.o. Stožice, dne 16. 6. 2009, pod opr. št. Dn
16253/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/11146/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in Krstič Svetislavom, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 3284/1, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2009
Dn 8398/2008
Os-5618/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
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nepremičnino parc. št. 1692/2, vpisano v
vl. št. 3452, k.o. Vič, dne 2. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 8398/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
1996, sklenjene med Rimokatoliškim samostanom Frančiškanov, Tržaška 85, Ljubljana (kot prodajalcem) in JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 1692/2, vpisano v
vl. št. 3452, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 8726/2008
Os-5620/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Milana in Andreje
Krušič, oba Križna ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 1 v pritličju na naslovu Križna
ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v
podvl. št. 191/1, k.o. Brinje II, dne 2. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 8726/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. CPL-47/93 z dne 12. 3.
1993, sklenjene med Cestnim podjetjem
Ljubljana, p.o. Ljubljana (kot prodajalcem)
in Vratar Marjanom, Križna ulica 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 191/1,
k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 37523/2004
Os-5621/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 41 v 6. etaži na naslovu Vogelna ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 41.E,
vpisano v podvl. št. 5575/41, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 10. 6. 2009, pod opr. št. Dn
37523/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 380/79 z dne 14. 12. 1979,
sklenjene med Izvršnim svetom skupščine
SRS Ljubljana, Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Skladom združenih sredstev republiških organov za stanovanjsko
gradnjo Ljubljana in ostalimi podpisniki, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 41.E,
vpisano v podvl. št. 5575/41, k.o. Trnovsko
predmestje,
– dodatka št. 1 k pogodbi 380/79 z dne
23. 3. 1982, dodatka št. 2 k pogodbi 380/79
z dne 16. 6. 1983 in dodatka št. 3 k pogodbi
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380/79 z dne 23. 12. 1983, sklenjenega med
investitorji, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 5575/41,
k.o. Trnovsko predmestje,
– pogodbe št. 366/80 z dne 15. 10. 1980,
sklenjene med Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana in Skladom
združenih sredstev republiških organov za
stanovanjsko gradnjo, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 5575/41, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 9423/2008
Os-6035/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca Vizjaka, Ilirska 24, Ljubljana in Barbare Vizjak,
Ziherlova 24, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Vesna Mišič, Železna c. 8a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vl. št. 5266/50, k.o. Trnovsko predmestje,
stanovanje št. 50 v 5. nadstropju, Ziherlova
4, Ljubljana, z ident. št. 50.E, dne 6. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 9423/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe o prodaji dvosobnega
stanovanja št. 50 v 5. nadstropju večstanovanjskega objekta G-2 z dne 2. 4. 1979, ki
je bila sklenjena med Gradbenim podjetjem
Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Beguš Goranom, roj. 20.
9. 1951, Rojčeva 26, Ljubljana ter Beguš Štefkico, roj. 21. 11. 1952, Pot Draga Jakopiča
11, Ljubljana (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 13387/2007
Os-6036/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice dr. Majde
Lunder, Slovenska 9a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Vasja Kajfež iz Ljubljane,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 216/22, k.o. Gradišče I, garaža št. 8 v kleti, Igriška ulica 5, Ljubljana, z
ident. št. 1721-198-22, dne 14. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 13387/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, II. dodatka h kupni pogodbi št. FV
»D«-II/19 z dne 5. 12. 1973, o nakupu parkirnega mesta v kleti trgovsko-poslovnega
objekta »F« ob Igriški ulici v Ljubljani z dne
5. 11. 1975, sklenjenega med strankama
Gradbenim podjetjem »Tehnika« Ljubljana,
Vošnjakova 8, kot prodajalcem in dr. Majdo
Lunder ter dr. Markom Lunder, oba Prešernova 14, Ljubljana, kot kupcema.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2009
Dn 14890/2007
Os-6037/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magdalene Podbregar, Zvezda 19, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Jurij Klešnik, Opekarska
c. 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 1838/4, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, stanovanje št. 3 s
pomožnim prostorom, Zvezda 19, 1210
Ljubljana – Šentvid, z ident. št. 175401498-003 dne 6. 7. 2009, pod opr. št. Dn
14890/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe za stanovanje s pritiklinami št. 4 v izmeri 44,04 m2 in drvarnico
v izmeri 5,35 m2, v stanovanjskem stolpiču
SC 10, Podgora 60, z dne 19. 6. 1981,
sklenjene med Jožetom Mrvarjem in Ano
Mrvar, oba stanujoča Zvezda 19, Ljubljana
(kot prodajalcema) in Ano Milenković, Ronkova 11, Celje (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 8841/2008
Os-6038/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Deol, storitve, d.o.o., Slomškova ulica 6, Ljubljana, ki
ga zastopa direktorica Barbara Štangar, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 11.E, poslovni prostor PP3 v 1.
nadstropju, Slomškova ulica 6, Ljubljana,
vl. št. 2005/12, k.o. Tabor, dne 6. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 8841/2008, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2.
1992, ki je bila sklenjena med Ljubljansko
banko d.d., Trg republike 2, Ljubljana (kot
prodajalko) in Zlato Pirc, Slomškova 6, Ljubljana (kot kupovalko),
– darilne pogodbe z dne 2. 9. 1992, ki
je bila sklenjena med Zlato Pirc, Slomškova 6, Ljubljana (kot darovalko) in Mohorčič
Janezom, Tavčarjeva 4, Ljubljana (kot obdarovancem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9.
1992, ki je bila sklenjena med Mohorčič Janezom, Tavčarjeva 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in družbo Maygut d.o.o., Pod gozdom 10, Ljubljana (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
2001, ki je bila sklenjena med družbo Maygut d.o.o., Slomškova 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in družbo Deol d.o.o., Mali Log 7,
1318 Loški Potok (kot kupcem),

katerih vsebina je bil nakup in prodaja oziroma darovanje trisobnega stanovanja v skupni izmeri 90,40 m2, št. 2, v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe v Ljubljani, Slomškova
6, na parc. št. 1484/1 (sedaj 2298 in 2299),
vpisane pri vložku št. 2005, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
Dn 21971/2008
Os-6166/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Gawish, Avčinova 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 13 v I. in II. mansardi s shrambo na naslovu Avčinova 10, Ljubljana, z
ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4162/13,
k.o. Bežigrad, dne 3. 6. 2009, pod opr. št. Dn
21971/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-386/95 z
dne 21. 2. 1995, sklenjene med SCT d.o.o.
Ljubljana (kot prodajalcem) in Pristan d.o.o.,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4162/13, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 16. 2. 1996,
sklenjene med Pristan d.o.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in OM-MP d.o.o., Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4162/13,
k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 3. 12. 1996, sklenjene med OM-Mp
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Simono Gregorčič, Ljubljanska 80, Domžale, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E,
vpisano v podvl. št. 4162/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2009
Dn 10932/2005
Os-6182/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Palfi Dragutina,
Sketova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Peter
Kos, odvetnik v Kopru, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažni
boks št. 55 v pritličju, Garažna hiša TriplexStari Vodmat v Ljubljani, z ident. št. 55.E,
vpisani v podvl. št. 361/55, k.o. Šentpeter,
dne 13. 7. 2009, pod opr. št. Dn 10932/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 21. 7. 1988, sklenjene med
Kavčič Vladimirjem, Močnikova 8, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Majdo Buda, Reboljeva
39, Trzin (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 55.E, vpisani v podvl. št. 361/55, k.o. Šentpeter.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2009
Dn 29203/2004
Os-6300/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trošt Nade,
Zaloška 102, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje in pomožni prostor
na naslovu Zaloška cesta 102, Ljubljana,
z ident. št. 27.E in 28.E, vpisani v podvl. št. 1733/14, k.o. Moste, dne 15. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 29203/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1484/1-65 z dne
6. 11. 1965, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Moste Polje (kot prodajalcem)
in Lovšin Rudolfom, Zaloška ul. v Ljubljani (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 27.E in 28.E, vpisani v podvl. št. 1733/14, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1969, sklenjene med Lovšin Rudijem, Zaloška 100, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Korbar Dragico, Dobrava 2, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 27.E in 28.E, vpisani v podvl. št. 1733/14, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 23370/2008
Os-6318/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miklič Antona,
Šišenska cesta 39, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 467 v
nadstropju, RGD 4, na Rašiški v Ljubljani, z
ident. št. 67.E, vpisano v podvl. št. 4345/67,
k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 8. 2009, pod
opr. št. Dn 23370/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-747
z dne 26. 9. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Miklič Antonom, Šišenska 42,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 67.E, vpisano v podvl. št. 4345/67, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 28321/2006
Os-6319/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Azize Blažević, Prištinska ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa družba JUS-KO d.o.o., Proletarska
c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v
pritličju, na naslovu Jakčeva ulica 28, Ljubljana, z ident. št. 304.E, vpisano v podvl. št. 1367/69, k.o. Štepanja vas, dne 5. 8.
2009, pod opr. št. Dn 28321/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2056/92 z dne 28. 2. 1992,
sklenjene med Mestom Ljubljana (kot prodajalcem) in Filipič Vojkom, Jakčeva 28,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 304.E, vpisano v podvl. št. 1367/69, k.o. Štepanja vas,
– menjalne pogodbe z dne 27. 3. 1992,
sklenjene med Handanović Dževadom,
Gospodinjska 15, Ljubljana (kot prvo pogodbenikom) in Filipič Vojkom, Jakčeva 28,
Ljubljana (kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 304.E,
vpisano v podvl. št. 1367/69, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 24787/2006
Os-6320/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomšič
Igorja, Rožanska ulica 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 12 v 4.
nadstropju, na naslovu Rožanska ulica 2,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4024/10, k.o. Bežigrad, dne 13. 8.
2009, pod opr. št. Dn 24787/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS
Ljubljana-Bežigrad (kot prodajalcem) ter
Eržen Jožetom in Ano, oba Rimska cesta št. 5 (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4024/10, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
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Dn 12317/2008
Os-6321/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Usenik
Danice, Mazijeva ul. 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 57 v pritličju, na naslovu Drenikova in Mazijeva, Ljubljana, z ident. št. 57.E,
vpisano v podvl. št. 2128/57, k.o. Spodnja Šiška, dne 9. 7. 2009, pod opr. št. Dn
12317/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-460 z
dne 17. 8. 1967, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo »Standard«,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Grgič Milanom, Verovškova 41, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 2128/57,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009
Dn 24537/2006
Os-6322/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Bratina, Ulica 1. maja 5, Postojna, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v 3. nadstropju, na naslovu Štihova
ulica 26, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 3811/9 in nepremičnino, parkirno
mesto št. 3 v 2. kleti, na naslovu Štihova ulica 19, Ljubljana, z ident. št. 378.E, vpisano
v podvl. št. 3798/378, obe nepremičnini v
k.o. Bežigrad, dne 6. 8. 2009, pod opr. št. Dn
24537/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe za stanovanje in parkirno
mesto z dne 2. 10. 2006, sklenjene med
Lilek Veroniko in Lilek Josipom, oba Sneberska cesta 115, Ljubljana (kot prodajalcema) in Bratina Nevenko, Ulica 1. maja 5,
Postojna (kot kupovalko), za nepremičnino
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 3811/9
in nepremičnino z ident. št. 378.E, vpisano
v podvl. št. 3798/378, obe nepremičnini v
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 24793/2006
Os-6323/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mozetič Metke, Sončna ulica 5, Pristava, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 16 v pritličju, na naslovu Mašera-Spa-
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sičeva ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 3914/16, k.o. Bežigrad,
dne 13. 8. 2009, pod opr. št. Dn 24793/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 16-17/95 z dne 6. 11. 1995, sklenjene
med IMOS d.d., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Mozetič Draganom, Sončna ulica 5, Pristava (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 3914/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 29879/2006
Os-6324/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Poštrak Ivana,
Šarhova 30, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 14 v nadstropju na Hubadovi ulici v
Ljubljani, z ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 1449/14, k.o. Brinje I, dne 10. 7. 2009,
opr. št. Dn 29879/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Ljubljana (kot prodajalcem)
in Pintar Janezom, Šarhova 32, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 1449/14,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2009
Dn 29063/2004
Os-6325/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Povalej Aleša,
Cesta na Markovec 27, Koper, ki ga zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, na naslovu Glinškova ploščad 1, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1734-1343-31, ki stoji na parc. št. 1236/7,
k.o. Ježica, dne 10. 7. 2009, pod opr. št. Dn
29063/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 54 z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med Iskro Commerce d.o.o., Trg republike
3, Ljubljana (kot prodajalcem) in Slobodnik
Darjo, Glinškova ploščad 1, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. dela stavbe 1734-1343-31, ki stoji
na parc. št. 1236/7, k.o. Ježica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 12.
2001, sklenjene med Jurca Marjeto, Glinškova ploščad 1, Ljubljana (kot prodajalko)
in Povalej Alešem, Godovič 111a, Godovič
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
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ident. št. dela stavbe 1734-1343-31, ki stoji
na parc. št. 1236/7, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 27651/2008
Os-6326/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gradbeno
podjetje Grosuplje d.d., Vevška cesta 55,
Ljubljana, ki ga zastopa Bogdana Žigon,
odv. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 902/1,
902/2 in 902/3, v vl. št. 615, nepremičnine
parc. št. 904/1, 904/2 in 905, v vl. št. 550,
nepremičnine parc. št. 906/1 in 906/3, v
vl. št. 337 in nepremičnine parc. št. 907/1,
908/1 in 908/2, v vl. št. 376, vse v k.o. Vič,
dne 28. 7. 2009 pod opr. št. Dn 27651/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. V-270/85-ND z dne 7. 1.
1986, sklenjene med Občino Ljubljana Vič Rudnik (kot prodajalcem) in SGP Grosuplje,
Taborska 13, Grosuplje (kot kupcem), za nepremičnine parc. št. 902/1, 902/2 in 902/3,
v vl. št. 615, nepremičnine parc. št. 904/1,
904/2 in 905, v vl. št. 550, nepremičnine
parc. št. 906/1 in 906/3, v vl. št. 337 in nepremičnine parc. št. 907/1, 908/1 in 908/2,
v vl. št. 376, vse v k.o. Vič,
– pogodbe št. V-54/84-MG z dne 16. 4.
1984, sklenjene med Velkavrh Stanislavo,
Tržaška 116, Ljubljana (kot prvo pogodbenica) in Samoupravno interesno skupnostjo
za gradnjo cest (kot drugo pogodbenica), za
nepremičnine parc. št. 902/1, 902/2 in 902/3,
v vl. št. 615, nepremičnine parc. št. 904/1,
904/2 in 905, v vl. št. 550, nepremičnine
parc. št. 906/1 in 906/3, v vl. št. 337 in nepremičnine parc. št. 907/1, 908/1 in 908/2,
v vl. št. 376, vse v k.o. Vič,
– pogodbe št. V-88/84-MG z dne 16. 4.
1984, sklenjene med Verdonik Marijo, Kmetijska 16, Maribor (kot prvo pogodbenica) in
Samoupravno interesno skupnostjo za gradnjo cest (kot drugo pogodbenica), za nepremičnine parc. št. 902/1, 902/2 in 902/3,
v vl. št. 615, nepremičnine parc. št. 904/1,
904/2 in 905, v vl. št. 550, nepremičnine
parc. št. 906/1 in 906/3, v vl. št. 337 in nepremičnine parc. št. 907/1, 908/1 in 908/2,
v vl. št. 376, vse v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 24652/2006
Os-6327/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočnik Igorja,
Travna Gora 8, Sodražica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško-

knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Tržaška
cesta 51, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 4395/3, k.o. Vič, dne 7. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 24652/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 198 z dne 14. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo
(kot prodajalcem) in Kladnik Rudolfom, Tržaška cesta 51, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4395/3, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 16510/2006
Os-6328/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kodela Katre,
Abramova 4, Ljubljana, ki jo zastopa Vojka
Lampič-Božič, odvetnica v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
enosobno stanovanje s tremi kabineti v pritličju s pritiklinami, na parc. št. 23/61, vpisano v vl. št. 47, k.o. Prule, dne 15. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 16510/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4.
1998, sklenjene med Kostelecky Laha Marie Ann, Prelog Judito Marijo in Prelog Judith
(kot prodajalci) in Klas-ex d.o.o., Ljubljana (kot kupec), za nepremičnino, enosobno stanovanje s tremi kabineti v pritličju s
pritiklinami, na parc. št. 23/61, vpisano v
vl. št. 47, k.o. Prule,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7.
2000, sklenjene med Klas-ex d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in MTM Invest d.o.o.,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
enosobno stanovanje s tremi kabineti v pritličju s pritiklinami, na parc. št. 23/61, vpisano v vl. št. 47, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 12318/2008
Os-6329/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Usenik Mirka,
Rimska c. 30, Šmarje Sap, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo št. 271 v pritličju, na naslovu Drenikova in
Železnikarjeva, Ljubljana, z ident. št. 71.E,
vpisano v podvl. št. 2131/71, k.o. Spodnja Šiška, dne 9. 7. 2009, pod opr. št. Dn
12318/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G 705 z
dne 3. 7. 1968, sklenjene med Poslovnim
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združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo »Standard«,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Pečar Franc, Štefanova 15, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 71.E, vpisano v podvl. št. 2131/71,
k.o. Spodnja Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. G-705 z dne 20. 11. 1968, sklenjene
med PZ Giposs Ljubljana, ki ga zastopa SG
»Standard« Ljubljana (kot prodajalcem) in
Pečar Franc, Štefanova 15, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 71.E, vpisano v podvl. št. 2131/71,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009
Dn 25982/2007
Os-6330/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Armič Vinka,
Kraška 18, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada
nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Klavdija Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z ident. št. 37.E, vpisano v
podvl. št. 4989/37, k.o. Zg. Šišika, dne 21.
1. 2009 pod opr. št. Dn 25982/2007 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 2. 12. 2004, sklenjene med Mavrič Ivanom, Telče 6a, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Milič Janezom, Pavšičeva ul. 6, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 37.E, vpisano v podvl. št. 4989/37,
k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 16281/07
Os-6662/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Klopčiča,
stanujočega Na griču 45, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Frančiška Anželj, Partizanska cesta 30, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini parc. št. 105/14,
pripisani vl. št. 1242, k.o. Spodnje Hoče,
pod opr. št. Dn 16281/07, dne 9. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 3/93-KMS/OC z dne 28. 6. 1993 sklenjene med prodajalcem Stavbar, Podjetje
industrija gradbenega materiala Hoče, p.o.
Hoče, Miklavška cesta 40, ki ga je zastopal direktor Peter Klevže in kupcema Nado
Vajngerl in Milanom Repacem, stanujočih
Maribor, Krčevinska 7, s katero je prodajalec kupcema prodal obratovalnico enota A6
na parc. št. 104, 105/1, 105/2 in 105/3, k.o.
Spodnje Hoče.

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 25. 9. 2009

Št.
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Dn 144/06
Os-6663/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Neže Hudej, Obrežna ulica 23, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 2919/3, k.o. Studenci, pod
opr. št. Dn 144/06, dne 8. 9. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 1992, sklenjene med prodajalko Krajevno skupnostjo Franc Zalaznik
– Leon Maribor – Studenci, Obrežna ulica 1,
ki jo je zastopal predsednik sveta krajevne
skupnosti Štefan Zelko in kupovalko Nežo
Hudej, roj. 15. 1. 1924, stanujočo Obrežna
ulica 23, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala enosobno stanovanje v I.
nadstropju stanovanjske zgradbe v Obrežni
ulici 23, Maribor, parc. št. 915/1, vl. št. 916,
k.o. Studenci in dovolila vknjižbo lastninske
pravice na tem 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 25. 9. 2009

Dn 9635/07
Os-6665/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Protnerja, stanujočega Vodole 34, Maribor, ki
ga zastopa odvetniška pisarna Ivan Gorjup
in drugi, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 107/2, pripisani vl. št. 163, k.o.
Malečnik, na deležu 1/2 celote vknjižene
solastnice Jožefe Elšnik, v korist predlagatelja v višini 1/8 celote, v korist Silve Protner, stanujoče Vodole 34, Maribor, v višini
1/8 celote, v korist Alenke Časar, stanujoče
Malečnik 121, Malečnik, v višini 3/8 celote
in v korist Igorja Časarja, stanujočega Malečnik 121, Malečnik, v višini 3/8 celote,
pod opr. št. 9635/07, dne 4. 8. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 13. 12. 1993 sklenjene med prodajalko Jožefo Elšnik, stanujočo Malečnik
121, Maribor in kupci Jožetom Protnerjem,
Silvo Protner in Alenko Časar, stanujočimi
Vodole 34, Maribor ter Igorjem Časarjem,
stanujočim Igriška ulica 135, Maribor, s katero je prodajalka kupcem prodala svoj 1/2
delež nepremičnine parc. št. 107/2, k.o.
Malečnik ter na njej dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/8 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev, Silve Protner, Alenke Časar in
Igorja Časarja
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009

Dn 8347/07
Os-6664/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prevent Gradnje
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki
ga zastopa direktor Andrew Rajapakse, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah
parc. št. 1563 in 1564 pripisanih vl. št. 1600,
k.o. Pobrežje, v korist Silva Podpečana, stanujočega Pobreška cesta 38, Maribor, pod
opr. št. Dn 8347/07, dne 3. 9. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 13.
11. 2003 sklenjene med prvo stranko Prevent
Gradnje d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, ki
ga je zastopal direktor Marjan Pinter in drugo
stranko Silvom Podpečanom, stanujočim Pobreška cesta 38, Maribor, s katero sta stranki
zamenjali nepremičnine tako, da je prva stranka dobila stanovanje v skupni izmeri 37,70 m2
v stanovanjskem objektu Pobreška cesta 38/1
v Mariboru in druga stranka parc. št. 1563 in
parc. št. 1654, vl. št. 1600, k.o. Pobrežje in v
kateri sta obe stranki dovolili vknjižbo lastninske pravice na zamenjanih nepremičninah v
korist nasprotne stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj
navedenih nepremičninah, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Silva Podpečana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009

Dn 2775/07
Os-6666/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleasing
d.o.o., Vrunčeva 1, Celje, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1786/13, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 2775/07, dne 8.
9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. I/04-4023/92
z dne 19. 11. 1992, z dodatkom z dne
27. 5. 1993, sklenjene v skladu z določili
Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Certus avtobusni promet Maribor, p.o., Maribor, Linhartova ulica 22, ki
ga je zastopal direktor Mirko Majhenič in
kupcema Bogomirjem Hvalcem in Marijo
Hvalc, stanujočima Betnavska cesta 85a,
Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal stanovanje št. 13 v II. nadstropju
stanovanjske hiše Betnavska cesta 82a,
Maribor, parc. št. 173, vl. št. 1206, k.o.
Spodnje Radvanje in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2009

Stran

2652 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

Dn 3627/09
Os-6730/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane
Daneu, stanujoče Koroška cesta 67, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1818/13, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 3627/09, 17.
8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8.
1983 sklenjene med prodajalko Marjeto
Zorec-Sterger, stanujočo Koroška cesta
67, Maribor in kupcema Iztokom in Marino
Rajšter, stanujočima Betnavska cesta 131,
Maribor, s katero je prodajalka kupcema
prodala štirisobno stanovanje št. 13 v VI.
nadstropju, vhod Koroška cesta 64, Maribor
in na tem dovolila, da se vknjiži lastniška
pravica na ime kupcev;
– prodajne pogodbe z dne 5. 8. 1992,
sklenjene med prodajalcema Iztokom Rajšterjem in Marino Rajšter, stanujočih Maribor, Koroška cesta 67 in kupcema Autoleasing TAM d.d., Partizanska cesta 47,
Maribor, ki ga je zastopala direktorica Irena
Zajec in TAM Bus d.d., Ptujska cesta 184,
Maribor, ki ga je zastopal generalni direktor Andrej Hazabent, s katero sta prodajalca kupcema prodala štirisobno stanovanje št. 13 v VI. nadstropju stanovanjskega
objekta v Mariboru, Koroška cesta 67, ležečega na parc. št. 1954, 1958, 1960, 1961,
1981, 1982, 1959, 1980, 1983/2, 1955/3,
1963 in 1962, vse k.o. Koroška vrata in na
tem dovolila, da se vknjiži lastninska pravica
in pravica uporabe na ime kupcev;
– menjalne in kupoprodajne pogodbe,
prijavljene Upravi za družbene prihodke občin Maribor, Pesnica in Ruše dne 4. 11.
1992, sklenjene med Dreu Alexandrom
Igorjem, EMŠO: 0306968501021, stanujočim v Mariboru, Cafova ulica 5, kot prvo pogodbeno stranko; Autoleasing TAM d.o.o.,
Partizanska cesta 47, Maribor, ki ga je zastopala direktorica Irena Zajec in TAM Bus
d.d., Ptujska cesta 184, Maribor, ki ga je
zastopala direktorica Irena Zajec in TAM
Bus d.d., Ptujska cesta 184, Maribor, ki ga
je zastopal generalni direktor Andrej Hazabent kot drugo pogodbeno stranko in Ireno
Zajec, EMŠO: 3006955505211, stanujočo
Maribor, Za tremi ribniki 7, kot tretjo pogodbeno stranko; s katero sta prva in druga
pogodbena stranka medsebojno neodplačano zamenjali idealne deleže na stanovanjih tako, da je prva pogodbena stranka izročila v last, uporabo in posest drugi
pogodbeni stranki idealni delež 71,5% od
celote na stanovanju št. 2, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Cafova ulcia 5, stoječe na parc. št. 1166, k.o. Maribor
- Grad in druga pogodbena stranka izročila
v last, uporabo in posest prvi pogodbeni
stranki stanovanje št. 13 v VI. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Koroška cesta 67, ležečega na parc. št. 1954,
1958, 1960, 1961, 1981, 1982, 1959, 1980
1983/2, 1955/3, 1963 in 1962, vse k.o. Koroška vrata, s katero je prva pogodbena
stranka prodala in izročila tretji pogodbeni
stranki idealni delež 28,5% od celote na
stanovanju št. 2 v II. nadstropju stanovanjske zgradbe v Mariboru, Cafova ulica 5 in s
katero je druga pogodbena stranka dovolila
da se na stanovanju št. 13, v VI. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Koroška cesta 67, ležečem na parc. št. 1954,
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1958, 1960, 1961, 1981, 1982, 1959, 1980,
1983/2, 1955/3, 1963 in 1962, vse k.o. Koroška vrata, vknjiži lastninska pravica in pravica uporabe v korist prve pogodbene stranke
in prva pogodbena stranka dovolila, da se
na stanovanju št. 2 v II. nadstropju stanovanjske zgradbe v Mariboru, Cafova ulica
5, stoječe na parc. št. 1166, k.o. Maribor
– Grad, vknjiži lastninska pravica in pravica
uporabe v korist druge in tretje pogodbene
stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
Dn 950/09
Os-6731/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Šimunovića, stanujočega Celje, Cesta v Lahovno 9, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1524/4, k.o.
Maribor – Grad, pod opr. Dn 950/09, 17. 8.
2009 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe iz leta 1989, sklenjene med
prodajalcem Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor kot investitorjem stanovanjskih blokov v Cafovi ulici 4, 6, in 8 in
kupcem Mercator – Trgoavto d.o.o., Koper,
JLA 25a, Koper, za lokal v pritličju stavbe, na
naslovu Cafova ulica 4, Maribor in prodajne
pogodbe št. U/BG/rv – z dne 28. 6. 1990
sklenjene med prodajalcem Mercator – Trgoavto d.o.o., Koper, JLA 25a, Koper, ki ga
je zastopal glavni direktor Bruno Miklavec
in kupcem EEK »Videm« d.o.o., Podjetje
za consulting, projektiranje, marketing, proizvodnjo in inženiring elektronskih, računalniških in energetskih sistemov, Biserjane 6a,
Videm ob Ščavnici, ki ga je zastopal glavni
direktor Branko Kocuvan, s katero je prodajalec kupcu prodal lokal št. 1 v pritličju
stanovanjsko poslovnega objekta Cafova –
Razlagova ulica v Mariboru, lamela L1 ob
Cafovi ulici 4, v izmeri 157,20 m2 in na tem
dovolil vknjižbo na kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
Dn 8617/08
Os-6732/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Ivanov,
stanujoče Ulica herojev Mašere in Spasića
2, Maribor, ki jo zastopa notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 3224/5, k.o. Pobrežje, v
korist predlagateljice v višini 1/2 celote in
v korist Draga Ivanova, stanujočega Ulica
herojev Mašere in Spasića 2, Maribor v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 8617/08, 3.
9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka

vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3207/93 z dne 10. 5. 1993 in
aneksa z dne 22. 1. 1997, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91) med prodajalko Občino
Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupcem Robertom
Bobancem, EMŠO: 2304940500598, stanujočim Ulica herojev Mašere in Spasića 2,
Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ulica herojev
Mašere in Spasića 2, Maribor, stoječe na
parc. št. 1369/1, k.o. Pobrežje in dovolila, da
se na tem vknjiži etažna lastninska pravica
na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Draga Ivanova.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2009
Dn 1877/2009
Os-6773/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje
Kacin, Kranjska c. 2, Kamnik, ki jo zastopa
odvetnik Silvester Učakar, Steletova c. 8/a,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice nepremičnine – stanovanja z ident. št. 5.E, na
naslovu Kranjska c. 2, Kamnik, vpisanem v
podvl. št. 886/5, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št. 1877/2009
z dne 17. 9. 2009, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 10. 1991, sklenjene med Cestnim
podjetjem Ljubljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, Ljubljana kot prodajalcem in Janjo
Kacin, Kranjska c. 2, Kamnik kot kupcem,
za enosobno stanovanje v izmeri 55,30 m2,
v pritličju posnovno-stanovanjske zgradbe v Kamniku, Kranjska 2, parc. št. 318/3,
vl. št. 886, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
185.551,50 SLT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Janje Kacin, Kranjska c. 2,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu 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 tega postopka Janje Kacin.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 10. 2009
Dn 4244/2009
Os-6903/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic postopka:
Sabine Gradišar, Dolinska cesta 1I, Koper
in Elze Stopinšek, Vodnikova cesta 127a,
Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice,
dne 2. 10. 2009 sklenilo:
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer za zemljiško
knjigo sestavljenega odpravka notarskega
zapisa prodajne pogodbe z dne 8. 6. 2005,
opr. št. SV 808/05, sklenjenega med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
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kot prodajalcem in Sabino Stopinšek ter
Elzo Stopinšek, obe Vodnikova cesta 127a,
Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino
v stanovanjsko-poslovnem objektu v Kopru, Dolinska cesta, ki zajema stanovanje z
oznako 3.N/16/II (KOP075), shrambo v kleti
objekta z oznako 3.16 in parkirno mesto v
kleti objekta z oznako 2/90.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2606-5373-75, v podvložku št. 4832/75, k.o.
Semedela, z označbo 75.E, last Stanovanjskega sklada RS, javni sklad, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 15. 5. 2006, overjenega dne 13. 7.
2009, št. OV 2269/09, v korist imetnic: Sabine Gradišar (prej Stopinšek), Dolinska cest
1I, 6000 Koper, EMŠO 1101977505121,
do 1/2 in Elze Stopinšek, Vodnikova cesta
127a, Ljubljana, EMŠO 1611941505271,
do 1/2.
Imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 10. 2009
Dn 5515/2009
Os-6904/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Katje Bursič, Dekani 12, Dekani, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
vknjižbe lastninske pravice, dne 6. 10. 2009
sklenilo:
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer za zemljiško
knjigo sestavljenega odpravka notarskega
zapisa sporazuma o določitvi obsega dela
skupnega premoženja, določitvi deleža na
delu skupnega premoženja in razdelitvi dela
skupnega premoženja izvenzakonskih partnerjev v smislu 64. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, opr. št. SV
1887/07 z dne 19. 12. 2007, sklenjenega
med Udovič Robertom, Dekani 12, Dekani in
Bursič Katjo, Dekani 12, Dekani.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev
se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s
parc. št. 3054/2 v vložku št. 426, k.o. Dekani, last Udovič Roberta, Dekani 12, Dekani,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine v korist imetnice Katje Bursič,
Dekani 12, Dekani, EMŠO 2502967505423,
do deleža 1/2.
Imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2009

Dn 22324/2009
Os-6902/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milošič
Jadranke, Zavetiška 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu Zavetiška ulica 12, Ljubljana, z ident. št. 2.E, podvl. št. 4289/2, k.o. Vič, dne 15. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 22324/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 12.
1962, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnograd, Zbašnikova 26, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kartonažna Ljubljana, Čufarjeva 16, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4289/2, k.o. Vič.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2009
Dn 7473/2009
Os-6913/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SŽ železniška
tiskarna d.d., Hladilniška pot 18, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška družba Neffat o.p.,
d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, na naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z ident. št. 30.E (prej 85.E), vpisano v
podvl. št. 400/30 (prej podvl. št. 350/85), k.o.
Nove Jarše, dne 1. 9. 2009, pod opr. št. Dn
7473/2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 78-38-S z
dne 15. 6. 1978, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis, n.sol.o.,
Šmartinska c. 134a, Ljubljana (kot prodajalcem) in ŽG - Organizacija za vzdrževanje
stanovanjskih hiš in stanovanj Žestan, p.o.
Trg OF 3, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano
v podvl. št. 400/30, k.o. Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med ŽG Organizacija za
vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj
Žestan, p.o., Trg OF 3, Ljubljana (kot prodajalcem) in SŽ železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 18, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 400/30,
k.o. Nove Jarše.
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 8074/09
Os-6787/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro Ta-
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bga d.o.o., Cesta k Tamu 12, Maribor, ki
ga zastopa notarka Edita Špitalar, Ljubljanska ulica 42, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2981/40, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn
8074/09, dne 11. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4039674/RB z dne 7. 6. 1999 sklenjene med prodajalcem D-ING d.o.o., Vodole 9b, Maribor,
ki ga je zastopala direktorica Alenka Dremelj
in kupcem Elektro Tabga d.o.o., Maribor,
Radovanova ulica 2, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanje št. B42 v IV. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na
parc. št. 1255/3, vl. št. 1764, k.o. Pobrežje.
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 2. 10. 2009
Dn 9014/09
Os-6901/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GTTG
Gradnje d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, ki ga zastopa direktor Milan Vohar, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 81.S, pripisani vl. št. 164, k.o.
Hočko Pohorje, pod opr. št. Dn 9014/09,
15. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1. 1997,
sklenjene med prodajalcem Libela p.o. – v
stečaju, Celje, Opekarniška 2, ki ga je zastopala stečajna upraviteljica Alenka Pečnik
in kupcem G.T.T.G. d.o.o., Maribor, Antoličičeva ulica 16, ki ga je zastopal direktor
Milan Vohar, s katero je prodajalec kupcu
prodal nepremičnino parc. št. 81, vpisano
pri vl. št. 164, k.o. Hočko Pohorje in na tem
dovolil vknjižbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2009
Dn 13077/09
Os-6912/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damijana
Budje, stanujočega Ulica Staneta Severja
4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 1613/6, pripisani vl. št. 57, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. 13077/09, dne 8. 10. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 464154/77-7/4-Fa z dne 8. 4. 1978, sklenjene
med Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Vinko Borec, Samoupravno interesno skupnostjo za komunalne
dejavnosti in cestno dejavnost za območje
Občine Maribor, ki jo je zastopal predsednik
izvršnega odbora Tone Dobrajc in Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor z n.sol.o.
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Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. glavnega
direktorja Branko Leskovar; s katero je Občina Maribor oddala, Stavbar Maribor pa sprejel pravico uporabe na zemljiščih družbene
lastnine – parc. št. 1616/3, 1613/3, 1613/2,
1620, 1621/1, 1610/1, 1610/2, 1610/3,
1610/4, 1610/5, 1633/2, 1720/1, 1720/2 in
1720/3, vse k.o. Spodnje Radvanje, za gradnjo stanovanjskih blokov in na Občina Maribor na tem dovolila vknjižbo pravice uporabe za gradnjo stanovanjskih blokov v korist
Stavbarja Maribor, TOZD Visoke gradnje.
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 8. 10. 2009
Dn 1175/2009
Os-6734/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Mikelj Bernardke, Jereka 29b, Bohinjska Bistrica, ki jo zastopa notar Stane Krainer iz
Radovljice, na podlagi Pogodbe o razdružitvi
solastnega premoženja z dne 19. 8. 1996,
sklenjene med Fischer Miro, roj. 16. 10.
1950, Stara Fužina št. 118 in Mikelj Bernardko, roj. 21. 6. 1958, Stara Fužina št. 181,
katere predmet je nepremičnina – triinpolsobno stanovanje št. 3c, v skupni izmeri
56,85 m2, ki se nahaja v objektu Sirarski muzej v Stari Fužini v Bohinju, pri 1665/2000inah nepremičnine parc. št. 636/1, vpisane
pri vl. št. 315, k.o Studor, s sklepom Dn
1175/2009 z dne 23. 9. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist
osebe: Mikelj Bernardka, Jereka 29b, Bohinjska Bistrica, EMŠO 2106958505272, do
499/2000-in.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 9. 2009
Dn 2485/2009
Os-6905/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Karla Barukčiča, Jačka 2, Logatec,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine kupoprodajne pogodbe št. 1303/76 z dne
13. 10. 1976, sklenjena med prodajalcem
Gradnik Logatec, Podjetje za gradbene in
komunalne dejavnosti in kupcema Lukančič
Jožetom in Jožefo, Jačka 9, Logatec, za
nepremičnino parc. št. 1627/19, k.o. Dolenji
Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Karla Barukčića, Jačka 2, Logatec,
na podlagi te kupoprodajne pogodbe, sklepa
o dedovanju, kupoprodajne pogodbe z dne
23. 6. 1999 in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
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kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 10. 2009
Dn 2035/2009
Os-6914/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Roka Menceja, Zemljemerska ulica 11,
Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupne in prodajne pogodbe št. 24/69 z dne 11. 11. 1969, sklenjena
med prodajalcem Igrad Vrhnika, Opekarska
23, ki ga je zastopal direktor Franc Gantar in kupcem Antonom Glušičem, Na Klisu,
Vrhnika, za nepremičnino, garaža z oznako C, v kleti stavbe, Na Klisu 5, Vrhnika,
v izmeri 19,15 m2, z identifikacijsko številko 3.E (2002-938-3), vpisano v podvložku št. 4279/3, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Roka Menceja, Zemljemerska ulica
11, Ljubljana in Anite Mencej, Na Klisu 7,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe, prodajne
pogodbe z dne 17. 10. 1984 in kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 2003 z zemljiškoknjižnih dovolilom z dne 23. 12. 2003 in z
dne 23. 6. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 10. 2009

Amortizacije
N 334/2009
Os-6738/09
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Sergeje Lebe Ćaćić iz Maribora, Aškerčeva 21, teče postopek za razveljavitev 4
delnic v apoenih I-A-6515 KRS Tabor d.d.
Maribor, Kardeljeva c. 49 oziroma UPC Maribor, Cankarjeva ulica 6.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina/delnice predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 209/2003
Os-6044/09
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Jerič Slavku, Koroška
cesta 19, Kranj, ki ga zastopa odvetnica
Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj - dostava, zaradi izterjave 2.214,79 EUR s pp,
je sodišče postavilo dolžniku Slavku Jeriču,
Koroška cesta 19, Kranj, začasno zastopnico odvetnico Ladislavo Voršič, Benedičičeva

pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2009
VL 84483/2008
Os-5343/09
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 Perdih Cizej, Trg Franca Fakina 6, Trbovlje, proti dolžnici Karmen Kreže,
Stična 155, Ivančna Gorica, zaradi izterjave
2.209,24 EUR, sklenilo:
dolžnici Karmen Kreže, Stična 155,
Ivančna Gorica, 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.
Mojca Blažič, Sallaumines 3, Trbovlje.
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. 3. 2009
P 2668/2008
Os-5960/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jelke Pavlović, stan.
Ul. A. Kumarja 13, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Barbara Krištof Lučovnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Veliborju Pavloviću, uradno začasno stan. Litijska cesta
249A, 1261 Ljubljana - Dobrunje, dejansko
neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dne 12. 8. 2009 sklenilo:
Toežni tranki Veliborju Pavloviću, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica – odvetnica Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. P
2668/2008-IV, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2009
VL 79432/2009
Os-6331/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Matjažu
Senčar, Krakovski nasip 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 2.055,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Matjažu Senčar, Krakovski nasip 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Marko Knafeljc, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
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roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2009
VL 51377/2009
Os-6333/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Igor Dolhar, Bleiweisova 20, Celje,
proti dolžniku Sebastijanu Dragičević, Cesta
Franceta Prešerna 24, Jesenice, ki ga zastopa odv. Stanislav Repovž, Cesta Toneta
Tomšiča 50, p.p., Jesenice, zaradi izterjave
647,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Sebastijanu Dragičević, Cesta
Franceta Prešerna 24, 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 začasnega zastopnika se postavi odv.
Stanislav Repovž, Cesta Toneta Tomšiča
50, p.p., Jesenice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2009
VL 32280/2009
Os-6387/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Major Domus d.o.o., Glavni
trg 17b, Maribor, ki ga zastopa odv. mag.
Bojan Peče, Partizanska 13a, Maribor, proti dolžniku Bogdanu Brdnik, Koroška cesta
27, Maribor, zaradi izterjave 1.900,97 EUR,
sklenilo:
dolžniku Bogdanu Brdnik, Koroška cesta
27, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2009
VL 72150/2009
Os-6436/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžnikoma Jani Muršič, Jamova ulica 21,
Maribor, Miranu Jurič, Fram 151, Fram, zaradi izterjave 1.875,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Miranu Jurič, Fram 151, Fram,
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 Logar
Mateja, Partizanska 20, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2009
VL 22094/2009
Os-6457/09
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 Marjanu Krajnc, Pod hribom 3, Maribor, zaradi izterjave 417,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Krajnc, Pod hribom 3,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Toplak Zoran, Gregorčičeva 12, 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 7. 8. 2009
VL 12838/2009
Os-6460/09
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 Josipu Piščević, Ulica Šercerjeve
brigade 7, Maribor, ki ga zastopa odv. Mateja Logar, Partizanska 20, Maribor, zaradi
izterjave 134,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Josipu Piščević, Ulica Šercerjeve brigade 7, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mateja Logar, Partizanska 20, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2009
VL 77044/2009
Os-6479/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici
Ani Grmič, Cankarjeva cesta 8, Kamnik, zaradi izterjave 249,82 EUR, sklenilo:
dolžnici Ani Grmič, Cankarjeva cesta 8,
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
odvetnika Andreja Jarkovič, Tavčarjeva 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
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socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
VL 84556/2009
Os-6577/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta
30, Ljubljana, proti dolžniku Borisu Razdevšek, Lokovica 48, Šoštanj, zaradi izterjave
3.994,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Razdevšek, Lokovica 48,
Šoštanj, 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
Osojnik Alojz, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
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. 9. 2009
VL 90971/2008
Os-6578/09
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 Elvisu Kukavica, Mesarska 36,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 757,84
EUR, sklenilo:
dolžniku Elvisu Kukavica, Mesarska 36,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, 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
VL 57844/2009
Os-6623/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Zavarovalnica Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Stojanu Klajnščak, Negova 8,
Spodnji Ivanjci, zaradi izterjave 3.522,38
EUR, sklenilo:
dolžniku Stojanu Klajnščak, Negova 8,
Spodnji Ivanjci, 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
Katalinič Daniel, C. na Stadion 1a, Gornja
Radgona.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2009
VL 78615/2008
Os-6630/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti
dolžnici Bernardki Fister, Ljubljanska cesta
76, Domžale, Bojan Fister, Ljubljanska cesta
89, Domžale, zaradi izterjave 326,09 EUR,
sklenilo:
dolžnici Bernardki Fister, Ljubljanska cesta 76, Domžale, Bojan Fister, Ljubljanska
cesta 89, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika, prvo dolžnice
Bernardke Fister, se postavi odv. Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2009
VL 113485/2008
Os-6637/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Janko Ftičar, Slomškova
3a, Slovenske Konjice, proti dolžniku Dušanu Mijatovič, Marušičeva 5, Piran - Pirano, ki
ga zastopa odv. Mihael Svanjak, Trg brolo 6,
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Koper - Capodistria, zaradi izterjave 407,19
EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Mijatovič, Marušičeva
5, Piran - Pirano, 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 - Capodistria.
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 8. 9. 2009

riboru, Plečnikova ulica 2, pridejo v poštev
kot dediči tudi zap. bratranec Klajnšek (tudi
Klanjšek) Branko, neznanega prebivališča
in sorodniki zap. očeta Janeza (tudi Ivana) Pušnika, po podatkih sodišča roj. 27. 8.
1890 in umrlega dne 21. 3. 1923, ostali podatki sodišču niso znani.
Sodišče zato poziva dediče Klajnšek
(oziroma Klanjšek) Branka in sorodnike
zap. očeta Janeza (tudi Ivana) Pušnika, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II D
667/2008.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2009

Ig 99/00659
Os-5015/09
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Ljubljana, Območna enota Slovenj Gradec,
Pohorska 12, Slovenj Gradec, ki jo zastopa
odvetnica Ema Kotnik iz Raven na Koroškem, zoper dolžnico Vlasto Žlabornik, Godič 51, Stahovica, zaradi izterjave 5.193,67
EUR s pp, s sklepom opr. št. Ig 99/00659 z
dne 29. 6. 2009 razrešilo začasno zastopnico Majdo Kac, odvetnico v Velenju, postavljeno v tem izvršilnem postopku dolžnici s
sklepom z dne 5. 3. 2002.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 6. 2009

Oklici pogrešanih

Oklici dedičem
II D 667/2008
Os-6572/09
V zapuščinskem postopku po dne 22. 3.
2008 umrli Pušnik Mariji, hčeri Janeza,
upok., roj. 25. 3. 1922, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stan. v Ma-

N 9/2009
Os-6484/09
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagatelja Ferdinanda
Ostanka, Selce 9, Pivka, zaradi razglasitve
za mrtvega Matija Oražma, rojenega 23. 2.
1905, sina Marije in Tomaža Oražma, nazadnje stanujočega v Braziliji, neznanega
naslova.
O pogrešanem so znani rojstni podatki,
ni znan podatek kdaj točno je odšel v tujino,
znano je to, da je odšel v Brazilijo, da je bil
nazadnje v Sloveniji okrog leta 1950, potem
ga ni videl nihče več, niti ni bil z njim kakor
koli v stiku.
Sodišče poziva Matija Oražma, da se
oglasi ter vse, ki bi kar koli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Matija Oražma, 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
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ivanovič Saša, Begunje na Gorenjskem
34, Begunje na Gorenjskem, zavarovalno
polico, št. 50500030676, izdala zavarovalnica KD življenje. gnz‑308896
Kolarič Andrej, Gundoličeva 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500029670, izdala
zavarovalnica KD življenje. m‑567

Spričevala preklicujejo
Adrović Demir, Matije Blejca 10, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale,
poklicne in strokovne šole, izdano leta 2007.
gnr‑308854
Ahčin Tanja, Predole 11/a, Grosuplje,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2005, 2006, 2007 in 2008.
gnx‑308798
Ahmedbašić Elvir, Cesta proletarskih
brigad 63, Maribor, obvestilo o uspehu
poklicne mature in spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdana
leta 2008. m‑584
Ancelj Petra, Ulica Veljka Vlahoviča 39,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor - smer
natakar, izdano leta 2001 in 2002. m‑616
Arambašić Arabela, Kočevska Reka
41, Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gne‑308667
Avsec Karin, Podlubnik 160, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Vena Pilona Ajdovščina, izdano leta
1995/96. gnu‑308851
Babič Tadej, Loka 5/g, Starše, spričevalo
o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 2002. m‑555
Bačnik Klemen, Drganja sela 27, Straža,
indeks, št. 23050499, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnv‑308800
Balderman Jan, Puštal 128, Škofja Loka,
indeks, št. 23080677, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnm‑308809
Baraga Gorkič Karmen, Cesta 4. maja
22, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika SUAŠ Ljubljana,
izdano na ime Baraga Karmen. gnr‑308804
Barukčić Mladen, Ulica Stara Divača
21, Divača, indeks, št. 23040208, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnb‑308845
Bećirović Anel, Župančičeva 27, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor - smer zidar, izdano leta 2005.
m‑560
Berglez Klavdija, Na gmajni 24, Ljubečna,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2002. m‑589
Biček Nataša, Podgorje 4, Apače,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole
in poslovne šole Maribor, izdano leta 2003.
m‑603
Blažič Matija, Beblerjeva 18, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gnb‑308895

Bogdan David, Kocljeva ulica 13, Gornja
Radgona, spričevalo 1. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2005.
m‑580
Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2003. gng‑308840
Boštjančič Grega, Reška ulica 11, Ljub
ljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gng‑308715
Butul Črt, Manžan 10/D, Koper Capodistria, spričevalo o končani OŠ Janka
Premrla-Vojka, Koper, izdano leta 2004.
gnd‑308818
Celcer Uroš, Glavni trg 24, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005
in 2006. m‑575
Cergol Stojan, Pesnica pri Mariboru
52/d, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. in
4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1995, 1996 in 1997. m‑566
Cvetko Suzana, Ljubnica 52, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje
- gostinski tehnik, št. 159, izdano leta 1991.
m‑573
Červ Klemen, Slatna 11A, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 1. in 2. letnika
CSUI Jesenice, izdano leta 1986 in 1987.
gnt‑308952
Češnovar Alenka, Zgornje Pirniče
88/a, Ljubljana Šmartno, spričevalo 1.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gny‑308972
Čop Neža, Andričeva 17, Ljubljana,
indeks, št. 20080507, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnl‑308685
Ćoragić Sandi, Janežičeva cesta 13,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Poklicno
tehniškega
izobraževanja
Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnu‑308834
Ćoragić Sandi, Janežičeva cesta 13,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnn‑308833
Deželak Polona, Bratov Čebiljev ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnh‑308864
Dimec Jurij, Graška cesta 64A, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudska
univerza Litija - program trgovec, izdano
leta 2001. gnz‑308950
Dimec Jurij, Graška cesta 64A, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudska
univerza Litija - program strojni tehnik,
izdano leta 2006. gnu‑308951
Dolanec Gregor, Stanežiče 49, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003. gnn‑308908
Dolenc Bojan, Pot pod hribom 7,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška - elektrikar, elektronik,
izdano leta 2008. gne‑308871
Dolenc Katarina, Parmova ulica 22,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnq‑308805

Dovečar Bogdan, Bresnica 1, Podgorci,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj + avtomehanik, izdano leta 1995. m‑627
Dragšič Tamara, Borova vas 27, Maribor,
indeks, št. 61215618, izdala FF Maribor.
m‑600
Ducman Romana, Grdina 18, Stoperce,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ptuj ekonomski tehnik, izdano leta 2009. m‑592
Džaferoska Anifa, Cesta dveh cesarjev
104k, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnx‑308848
Ermenc Špela, Trg komandanta
Staneta 4, Ljubljana, zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnj‑308837
Fedran Darija, Gladomes 9, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 81417366, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
gno‑308857
Fedran Darija, Gladomes 9, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1991/92. gnp‑308856
Flis Danijel, Makedonska 3, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1993. m‑630
Fras Martina, Ihova 24, Benedikt,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2008. m‑596
Furek Jasna, Zlatoličje 58, Starše,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor - ekonomska gimnazija, izdano
leta 2003. m‑553
Gavrić Biljana, Breg pri Polzeli 56,
Polzela, spričevalo poklicne mature Poslovne
komercialne šole v Celju - ekonomski tehnik,
izdano leta 2006. gnt‑308927
Golc Marko, Prvenci 12, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor - živilski delavec, izdano leta 2000.
m‑582
Grbić Brigita, Zakotnikova ulica 1, Ljub
ljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc
Moste. gnx‑308698
Grčnik Matej, Boharina 30, Zreče,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje ekonomske šole Slovenska
Bistrica, izdano leta 2007. m‑536
Grilič Simona, Zg. Slemen del 44/a,
Selnica ob Dravi, spričevalo 2. letnika
Frizerske šole v Mariboru, izdano leta 2009.
m‑570
Hanžič Vlasta, Rakovlje 19a, Braslovče,
spričevalo zadnjega letnika Poslovno
komercialne šole Celje za PTI, izdano leta
2008. gnc‑308819
Helbel Leon, Zg. lehen 44, Ribnica
na Pohorju, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 2000, 2001, 2002 in 2003.
m‑628
Hercog Igor, Cesta v Hotinje 12, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru,
izdano leta 1975. gni‑308888
Herega Marjan, Trnovski vrh 1/a,
Trnovska vas, spričevalo 4. letnika Elektro
šole Ptuj, izdano leta 2008. m‑591
Hlastan Laura, Vinogradniška 8, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika III. gimnazije,
izdano leta 2008. m‑562

Stran

2658 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

Horvat Denis, Novinci 34, Vitomarci,
spričevalo 5. letnika Gostinsko turistične
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑548
Horvat Valerija, Moškanjci 11/d, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj - ekonomsko komercialni tehnik.
gnk‑308790
Hrvatin Matija, Potok 2/a, Pobegi,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Ekonomske gimnazije Koper,
izdano leta 2006 in 2007. gnw‑308774
Hutinski Uroš, Gradiška 118, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj – strojni tehnik, izdano leta 2007.
m‑558
Ilijevec Uroš, Ferkova ulica 15, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2005 in 2006. m‑617
Ivašković Igor, Volčičeva ulica 27, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in spričevalo
1. letnika Srednje šole Ivančna Gorica,
izdano leta 1999 in 2002. gni‑308863
Ivec Miran, Breg revolucije 15, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto - elektrikar, elektronik,
izdano leta 1997. gng‑308915
Jagrič Aleš, Kamnica 81, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
šole Litostroj, izdano leta 1988 in 1989.
gnh‑308939
Jakac Ingrid, Spodnje Škofije 125G,
Škofije, spričevalo 8A razreda Osnovne šole
Pinka Tomažiča, Koper, izdano leta 1983.
gnz‑308821
Jalovec Mojca, Velika vas 16, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto, izdano leta 1997/98 in 1998/99.
gnu‑308826
Janež Sašo, Potrčeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnl‑308860
Jeran Boštjan, Jeranova ulica 26,
Kamnik, spričevalo 3. letnika SGGEŠ
Ljubljana, izdano leta 2007. gnb‑308795
Jurhar Aleš, Velenjska cesta 12, Žalec,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Velenje
- elektro računalniški tehnik. gnf‑308920
Jurhar Aleš, Velenjska cesta 12, Žalec,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje
- elektro računalniški tehnik. gne‑308921
Jurhar Aleš, Velenjska cesta 12,
Žalec, obvestilo o učnem uspehu 3.
letnika Šolskega centra Velenje - elektro
računalniški tehnik. gnd‑308922
Jurše Valerija, Trg svobode 10,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Maribor - smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1991. m‑622
Just Dušanka, Hercegovščak 37/a,
Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika
SŠGT. gnc‑308969
Just Dušanka, Hercegovščak 37/a,
Gornja Radgona, obvestilo o uspehu pri
maturi in maturitetno spričevalo SŠGT.
gnd‑308968
Kahvedžić Enis, Pod lipami 32, Celje,
spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Lava Celje, izdano leta 2006.
gnb‑308770
Kaspar Teodor, Mladinska 4/c, Vuzenica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Muta podjetniško poslovanje, izdano leta 2002.
gnc‑308919
Kegl Andreja, Gačnik 60, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2002. m‑631
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Kep Andreja, Prijateljev trg 6, Ribnica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
- Šiška. gnv‑308875
Kepec Manja, Soteska 111, Kamnik,
diplomo Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, št. 33/85, izdana leta 1985, na ime
Tomašič Manja. gnl‑308785
Kepic Matej, Nasovče 9/a, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju, izdano leta 1994.
gnc‑308894
Kerle Srečko, Kajihova 3, Kidričevo,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske šole
Ptuj, izdano leta 2000 in 2001. m‑611
Kline Mala, Fabianijeva ulica 43,
Ljubljana, indeks, št. 18089217, izdala FF
Ljubljana. gnj‑308737
Kmetič Mojca, Grajenščak 59, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1993. m‑598
Knafeljc Mojca, Jurovska cesta 12/a,
Lenart v Slov. goricah, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1996. gnr‑308929
Knafeljc Mojca, Jurovska cesta 12/a,
Lenart v Slov. goricah, potrdilo o opravljenem
izpitu iz ekonomije na Srednji ekonomski šoli
v Mariboru, izdano leta 1996. gnq‑308930
Knez Maja, Trubarjeva nabrežje 5, Laško,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Zagorje ob Savi, smer kuharski pomočnik.
gnh‑308839
Kobila Nataša, Turnerjeva 21, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1973. m‑614
Kobilica Por Lilijana, Bokalova 16,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
EGSŠ Radovljica, izdano leta 1982.
gnz‑308796
Kocbek Dejan, Nova vas 5, Markovci,
spričevalo 1. in 2. letnika Strojne šole Ptuj
- strojni tehnik, izdano leta 2007 in 2008.
m‑559
Kogoj Vesna, Ulica talcev 10, Deskle,
spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega
centra Nova Gorica - prometna smer, izdano
leta 2002. gnw‑308874
Koler Mateja, Sp. Ščavnica 4, Gornja
Radgona,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2002 in 2003. m‑543
Kordič Timna, Slamnikarska cesta 3,
Domžale, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006. gnv‑308925
Korošec Anja, Polanškova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2006. gng‑308940
Kosić Đorđe, Kovinarska ul. 5/a, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2001. gnf‑308766
Košak Urška, Resljeva cesta 42,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1999,
2000. gnk‑308736
Kous Tadeja, Krog, Plečnikova 63, Murska
Sobota, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan. gnn‑308958
Kovačič Jasna, Reševa 22, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2003. m‑568
Kovačič Jasna, Reševa 22, Ptuj, potrdilo
o opravljeni splošni maturi Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2003. m‑590
Kozar Matic, Graharjeva ulica 3, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole

Maribor - avtomehanik, izdano leta 2004.
m‑565
Krajnc Uroš, Koroška cesta 57, Maribor,
diplomo Univerze v Ljubljani, izdala Fakulteta
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, št.
1379. gnf‑308841
Krajnčič Jožica, Čučkova ul. 2, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole
- upravni tehnik, izdano leta 1997 in 1998.
m‑545
Kranjc Klara, Triglavska ulica 14, Žiri,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gno‑308932
Kranjc Matej, Rožna ulica 15, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2001. m‑624
Kraupner Marko, Beričevo 28, Dol pri
Ljubljani, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnh‑308814
Krebs Žarko, Vuhred 166/b, Vuhred,
spričevalo poklicne mature Srednje elektro
računalniške šole Maribor. gnc‑308873
Kren Boris, Sp. Velka 64, Zgornja Velka,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1988. m‑618
Kristl Jan, Vetrinjska ul. 10, Maribor,
spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Bojana Ilicha,
izdano leta 2005 in 2006. m‑613
Kuk Katja, Ulica heroja Marinclja 3,
Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1993/94. gns‑308853
Kušar Katarina, Smetanova 55, Maribor,
spričevalo 4. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m‑606
Kušer Dejan, Zgornja Račica 99, Laško,
maturitetno spričevalo Srednje glasbene in
baletne šole Ljubljana, izdano leta 2007/08.
gnx‑308852
Lamret Renata, Arbajterjeva 3, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj - ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1997.
m‑549
Leber Alenka, Podigrac 19, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor - kmetijski tehnik,
izdano leta 1993. m‑621
Lešnik Maja, Pod kostanji 22, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2007. m‑572
Lešnjak Matej, Dobovičnikova ulica
10, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnk‑308711
Logar Sandi, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnr‑308679
Lovšin Gašper, Gratova ulica 22,
Škofljica, spričevalo 1. in 2. letnika SGGEŠ
v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gno‑308807
Lubej Aleš, Hribarjeva ulica 7, Zgornja
Polskava, potrdilo o opravljeni maturi SERŠ
v Mariboru, izdano leta 2003. m‑569
Lunder Natalija, Zg. Voličina 72, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja tekstilna šola Muta, izdano
leta 1995. gnh‑308739
Majerič Tilen, Podgradje 9, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Murski Soboti. gnk‑308786
Malešič Miha, So. Gameljne 98, Ljubljana
Šmartno, indeks, št. 64040384, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng‑308815
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Marin Tadej, Kidričeva ulica 5, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2006. gni‑308788
Matičič Rok, Svenškova ulica 20/a,
Maribor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije
Maribor. gnd‑308943
Medved Igor, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 22070000, izdala
Fakulteta za šport. gnw‑308974
Mehiganić Fata, Gortanova ulica 6, Izola
- Isola, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper,
izdano leta 2007. gni‑308913
Mežnaršič Alenka, CBE 16, Metlika,
spričevalo zaključno Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano na ZIK-u Črnomelj, izdano
leta 1996/1997. gnw‑308824
Mihalič Ana, Majaronova 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2001. gnw‑308799
Mihelič Denis, Rožično 8/b, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana. gny‑308772
Miholič Tamara, Nova ulica 3, Turnišče,
obvestilo o uspehu pri maturi SŠGT.
gnw‑308899
Miholić Tamara, Nova ulica 3, Turnišče,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika SŠGT. gnd‑308897
Miklavčič Željka, Pregljeva ulica 7, Celje,
letno spričevalo za 4. letnik Gimnazije CeljeCenter, izdano leta 2007. gnx‑308823
Mirnik Andraž, Reboljeva 35, Trzin,
spričevalo 1. in 4. letnika Srednje upravo
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003, 2007. gnc‑308844
Mirt Bojan, Gmajna 28, Raka, spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo
mesto, št. II/S-IV-1248, izdano leta 1998.
gnx‑308773
Mlakar Karin, Cesta 19. oktobra 37, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2009. gnq‑308905
Muck Urban, Poklukarjeva ulica 4, Ljub
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2009. gni‑308963
Munda EUrh, Cesta Františka Foita 10,
Velenje, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007
in 2008. m‑539
Obreht Peter, Kozjak nad Pesnico 49/a,
Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje živilske šole v Mariboru - smer
mesar, izdano leta 1999. m‑629
Omahen Katja, Spodnje Blato 16,
Grosuplje, spričevalo 8. razreda OŠ Brinje
Grosuplje, izdano leta 2000. gnv‑308775
Oreški Sanja, Frankovo naselje 74/a,
Škofja Loka, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gny‑308822
Orhaber Marko, Sp. Polskava 90,
Pragersko, spričevalo 4, in 5. letnika Elektro
in računalniške šole - elektrikar, izdano leta
2003 in 2004. m‑576
Osterman Drejc, Breznica 56C, Žirovnica,
spričevalo letno za 4. letnik, potrdilo o
opravljeni maturi in potrdilo o uspehu pri
maturi za program Ekonomska gimnazija na
EGSŠ Radovljica, izdano leta 2004/2005.
gne‑308817
Pajek Martin, Stara cesta 49, Ljutomer,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1989, 1990
in 1991. m‑578
Paklar Karin, Zg. Duplek 29, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor - smer gimnazija,
izdano leta 2008. m‑564

Papež Benjamin, Kolodvorska cesta 25,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Črnomelj Srednja šola v Črnomlju, izdano
leta 2004/2005. gnt‑308827
Papež Benjamin, Kolodvorska cesta 25,
Črnomelj, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Črnomelj Srednja šola Črnomelj, izdano leta
2005/2006. gns‑308828
Papež Benjamin, Kolodvorska cesta 25,
Črnomelj, potrdilo o opravljeni Srednji šoli
Črnomelj, izdano leta 2006. gnr‑308829
Papež Benjamin, Kolodvorska cesta 25,
Črnomelj, potrdilo o opravljeni splošni maturi
Gimnazije Črnomelj Srednja šola Črnomelj,
izdano leta 2006. gnq‑308830
Pavlič Melita, Ograde 38, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika SŠGT v Ljubljani, izdano
leta 1994 in 1996, izdano na ime Špeh
Melita. gnv‑308900
Pečnik Tomaž, Breznikova cesta 24,
Domžale, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2004. gnt‑308727
Pelko Maj Janoš, Čemažarjeva 9,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnx‑308973
Penca Mitja, Mala Cikava 10a, Žirovnica,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto - smer
gostinski tehnik. gnf‑308816
Pernat Matjaž, Pleterje 16/a, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 3. in 4. letnika
II. gimnazije Maribor, izdano leta 2002 in
2003. m‑604
Petrovič Bojana, Minoritski trg 2, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj - ekonomski tehnik, izdano leta
2009. m‑605
Piberčnik Tamara, Mihovci pri Veliki
Nedelji 58/a, Velika Nedelja, spričevalo 3.
letnika Srednje tekstilne šole Maribor - smer
frizer, izdano leta 2003. m‑541
Pirnat Breznik Klavdija, Hlebova ulica
6, Maribor, spričevalo 6. razreda Nižje
glasbene šole Maribor, izdano leta 2002.
m‑612
Pivec Vesna, Dupleška cesta 309,
Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru, izdano leta 2002
in 2003. m‑556
Plantak Simon, Prešernova ulica 17,
Orehova vas, spričevalo od 1. do 3. letnika in
obvestilo o uspehu 4. letnika SERŠ, izdano
leta 2003, 2004, 2005 in 2006. m‑595
Podunavac Milan, Savska 151, Sisak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1982. gni‑308738
Poredoš Bojan, Predanovci 6, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu CIRIUS
Kamnik - administrativni tehnik, izdano leta
1993. gnx‑308923
Praća Ivan, Planina 34, Kranj, spričevalo
1. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2005/06. gnk‑308836
Praznik Irena, Šalek 89, Velenje,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije Velenje, izdano leta 2000.
gnz‑308971
Pučko Aleksander, Kvedrova 4, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2006. gne‑308967
Pukšič Saška, Trnovska vas 45/a,
Trnovska vas, indeks, št. 81631171, izdala
EPF Maribor. m‑547
Pušnik
Mitja,
Črešnjevec
120/a,
Slovenska Bistrica, spričevalo 5. letnika
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Srednje strojne in poslovne šole Maribor strojni tehnik, izdano leta 2005. m‑563
Ramovš Luka, Molekova ulica 5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gnp‑308931
Raušl Miha, Toša Primožiča 10, Maribor,
indeks, št. 81639287, izdala EPF Maribor.
m‑554
Rečnik Dragica, Vilenska cesta 84,
Orehova vas, spričevalo 4. letnika I.
gimnazije Maribor - upravni tehnik, izdano
leta 1991. m‑606
Reja Dušan, Podutiška cesta 177,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 1976 in 1977.
gno‑308907
Repar Primož, Remihova ulica 6,
Kočevje, indeks, št. 29007188, izdala NTF
Ljubljana. gnp‑308781
Repe Blaž, Zgornje Gorje 69, Zgornje
Gorje, maturitetno spričevalo SESŠ Kranj.
gnc‑308794
Robar Branko, Bukovlje 3, Stranice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, izdano leta 1992. m–588
Rok Jelen, Orehova vas 60/b, Orehova
vas, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2003. m‑607
Rop Matjaž, Gradež 10, Ljubljana,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Ljubljana, izdano leta 2002
in 2003. gnc‑308898
Rudovič Žvanut Bojana, Glonarjeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ dr.
Vita Kraigherja v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnp‑308906
Sabo Leonida, Pionirska cesta 40,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnc‑308769
Sabolčec Srečko, Ulica 6. junija 12A,
Grosuplje, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev. gnc‑308869
Selekovec Timotej, Cvetlična ul. 2,
Radenci, spričevalo 4. letnika SŠGT.
gnf‑308966
Senekovič Jure-Adre, Streliška 33,
Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika ET
Gimnazije Kočevje in obvestilo o uspehu
in spričevalo poklicne mature, izdano leta
2003, 2004. gni‑308838
Sepič Neja, Benčičeva ulica 2/a, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gns‑308903
Sinrajh Denis, Kovaška cesta 106,
Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje živilske šole živilski tehnik, izdano leta 2002. m‑602
Slekovec Timotej, Cvetlična ul. 2,
Radenci, spričevalo 4. letnika SŠGT.
gnm‑308959
Slemenšek Domen, Dolenjska cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
izdano leta 2005/06. gnq‑308855
Smrekar Barbara, Bolgarska ulica 4,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 77/2009.
gnc‑308944
Sovič Barbara, Zg. Laže 31, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske šole v Celju - natakar, izdano leta
1983. gnw‑308924
Sredojevič Nada, Šolska ulica 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu EGSŠ
Radovljica - turistični tehnik, izdano
leta 1995, izdano na ime Ševo Nada.
gnl‑308910
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Starc Iztok, Dolinska ul. 12, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole Koper - podružnica Sežana.
gno‑308957
Stojanović
Saša,
Cesta
bratov
Stražišarjev 15, Jesenice, spričevalo 3.
letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj,
izdano leta 1997. gnt‑308977
Strmšek Kim, Koroška cesta 95, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2008. m‑574
Strnad Volkar Polona, Topniška 45,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za družboslovje in splošno kulturo, izdano
leta 1986. gny‑308872
Šalič Mario, Glinškova 12, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika ŽŠM - pek.
m‑594
Šavs Špela, Opekarska cesta 53,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2004. gnp‑308806
Šepic Tjaša, Brod 32, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika in potrdilo o
zaključnem izpitu Ekonomske šole v Novem
mestu, izdano leta 1995/96. gno‑308832
Škrjanec Nives, Gradiška 257, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole, izdano leta 1998.
m‑615
Šlebinger Doroteja, Rotovški trg 7,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje strojne
in poslovne šole Maribor, izdano leta 2009.
m‑561
Šmid Anja, Letonjeva 2, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2003. m‑538
Šolinc Eva, Goričica 22/b, Šentjur,
spričevalo 2. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2009. m‑632
Špiler Katja, Hladnikova ulica 54, Križe,
indeks, št. 23020392, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gne‑308892
Šrekl Renata, Gabrovje 21, Zreče,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Slovenska
Bistrica - ekonomski tehnik, izdano leta
2006. m‑599
Štravs Petra, Lubejeva ulica 1, Ljubljana,
spričevala o poklicni maturi s pohvalo in
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, izdal
CDI Univerzum, leta 2004. gnp‑308956
Šubic Tatjana, Slatna 8, Begunje
na Gorenjskem, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
izdano 16. 5. 2002. gnd‑308793
Šuštaršič Marjan, Notranje Gorice, V
Rojce 10, Ljubljana, indeks, št. 12130082780,
izdala ŠCPET. gnl‑308835
Tesla Aphra, Gortina 138, Muta, indeks,
št. 42040005, izdala Akademija za likovno
umetnost Ljubljana. gny‑308697
Tiganj Azra, Orle 8, Ljubljana, spričevalo
3. letnika Šolskega centra Ljubljana, Splošna
gimnazija, izdano leta 2004. gnv‑308850
Tomažič Janez, Dragovšek 10, Litija,
maturitetno spričevalo Tehniška šola za
strojništvo, izdano leta 1982. gnu‑308976
Topalović Emina, Dravska ulica 5, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006 -2009. m‑540
Topolovec Goran, Dežno 15, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole Ptuj - strojni tehnik, izdano leta 2006.
m‑552
Uhan Miro, Podboršt 177a, Šentvid pri
Stični, spričevalo Kmetijske šole Grm Novo
mesto, izdano leta 2009. gny‑308776
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Uršič Boštjan, Bistričica 25, Stahovica,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnl‑308935
Vatič Gregor, Sv Anton , Škofarji 5,
Koper - Capodistria, indeks, št. 23070259,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnm‑308734
Vaupotič Katja, Ul. Jelenčevih 58,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2002 in 2003. m‑619
Verle Gregor, Bistriška cesta 77, Poljčane,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2007. m‑620
Vidic Lea, Lovska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnt‑308902
Vidic Lea, Lovska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. in 3. letnika Srednje frizerske šole - VitezA
v Ljubljana - Ane Ziherlove 8, izdano leta
2002 in 2003. gnu‑308901
Vitek Marko, Prušnikova 28, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor
- račun. tehnik, izdano leta 2004 in 2005.
m‑544
Vlašič Niko, Ul. talcev 11, Straža,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Novo mesto - splošne elektro šole, izdano
leta 2003. gnu‑308801
Vočanec Robert, Dolga lesa 2, Ormož,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolskega
centra Ptuj - strojni tehnik, izdano leta 1986
in 1987. m‑586
Vrabič Amadea, Trinkova 18, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑597
Vukovič Nejc, Trg Svobode 6, Ravne
na Koroškem, spričevalo poklicne mature
Srednje šole Ravne. gnu‑308926
Zabret Bernarda, Britof 67, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 1983. gnf‑308866
Zadnik Viljem, Koštabona 70, Šmarje,
spričevalo 1. in 2. letnika PKAŠ, izdano leta
1976 in 1977. gnh‑308914
Zajc Marko, Laze pri Vačah 12, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob
Savi, izdano leta 1993. gnw‑308953
Zavadlav Marina, Trieste 4, 34170
Gorica - Italija, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1978. gnh‑308664
Zavec Mihael, Križna cesta 41, Hoče,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor - ekonomski tehnik, izdano leta
2007. m‑551
Zavec Mihael, Križna cesta 41, Hoče,
spričevalo 9. razreda OŠ Dušana Flisa
Hoče, izdano leta 2006. m‑550
Zemljič Marija, Kuršinci 44/a, Mala
Nedelja, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2008. gnd‑308918
Zemljič Marina, Kuršinci 44, Mala
Nedelja, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - turistični tehnik,
izdano leta 2008. gnj‑308912
Zibelnik Marina, Brilejeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2007 in 2008.
gno‑308782
Zupanc-Lovšin Nejka, Ig, Zapotok 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002, izdano na ime
Lovšin Nejka. gnd‑308843

Zupančič Mateja, Veliki Vrh pri Litiji 20,
Litija, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1997/98. gnp‑308831
Žgavc Blaž, Nova vas pri Mokricah 50,
Jesenice na Dolenjskem, spričevalo ŠC
Krško Sevnica - tehniška smer, št. 309.
gnk‑308961
Žibert Jure, Pot v Bitnje 52, Kranj,
indeks, št. 11242007037, izdala Višja šola
za multimedije v Ljubljani. gnk‑308911
Žunko Metka, Groharjeva 18, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1974 in 1976. m‑610
Žunko Metka, Groharjeva 18, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Bojan Ilicha
Maribor, izdano leta 1973. m‑609

Drugo preklicujejo
Aleksić Adriana, Ul. Hermana Potočnika
35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
93611186, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. m‑601
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, delovno dovoljenje, št. 0838832163
izdan 9.7.2009 za tujca Nešić Predraga,
veljavno do 8. 1. 2010. gnr‑308779
Bačnik Klemen, Drganja sela 27, Straža,
študentsko izkaznico, št. 23050499, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnt‑308802
Berčič Katja, Tržaška cesta 49, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 27004750, izdala
Fakultete za matematiko in fiziko Ljubljana.
gni‑308713
Bezek Nika, Rakitna 118, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 30015152, izdala
FKKT v Ljubljani. gnh‑308964
Blažič Mitja, Kajakaška cesta 37,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19455825, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnf‑308916
Bočko Kuhar Jan, Podpeška cesta
208, Brezovica pri Ljubljani, študentsko
izkaznico, št. 28030740, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko Ljubljana. gnz‑308696
Bolner David, Slivnica ob Muri 128,
Ceršak, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 0005924729. m‑581
Bunderšek Aleš, Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, vozno karto, št. 1070500002348000,
izdal Cetis, d.d. gnb‑308820
Cergol Katja, Prade , cesta XIV/21,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 20040045, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljana. gnk‑308936
Cestnik Matej, Ojstriška vas 57, Tabor,
študentsko izkaznico, št. 64070586, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnn‑308858
Černivec Domen, Zgornji Leskovec 3,
Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico,
št. 11080179, izdala Zdravstvena fakulteta
Ljubljana. gnm‑308934
Čipić Marko, Glavni trg 5, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 22090061, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnr‑308904
Čučuk Jan, Osojna pot 3, Ljubljana,
certifikat NPK v cestnem prometu.
gnm‑308909
Dark Trans, d.o.o., Šalara 027, Koper Capodistria, licenco za tovorno vozilo, št.
GE004241/02607/012. gnh‑308789
Erjavec Janez, Petkova 68, LjubljanaČrnuče,
študentsko
izkaznico,
št.
12260280022, izdala Višja strokovna šola
Sežana. gni‑308663
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Ferk Sebastijan, Gradiška 15/b, Pesnica
pri Mariboru, dijaško izkaznico, izdala
III. gimnazija Maribor, št. 0005926862.
m‑579
Ferko Robert, Vodopivčeva 1/a, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02783-0/00, izdano leta 2004 v
Kopru. gng‑308890
Finžgar Rok, Linhartov trg 15, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 64050040.
gne‑308792
Fistravec Teja, Gradiška 4, Pesnica pri
Mariboru, potrdila o vpisu na Pedagoško
fakulteto v Ljubljani, izdana leta 2009.
gny‑308797
Frangež Srečko s.p. avtoprevozništvo,
Zg. Jablane 11, Cirkovce, potrdila št.
007054/BGD 52-2-784/2008 za voznika
Milošević Gorana, izdano dne 29. 1. 2008,
veljavnost do 21. 1. 2009. gne‑308842
Gorenak Marko, Zaloška cesta 3, Zreče,
nacionlano poklicno kvalifikacijo v cestnem
prometu Srednje strokovne in poklicne šole
v Celju, izdano leta 2005. m‑593
Govekar Rok, Kalce 17H, Logatec,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET. gnl‑308960
GOYA-CO. d.o.o., Hajdoše 109 b,
Hajdina, licenco za tovorno vozilo z
reg. št. MB /8-94C, izdana 11. 8. 2008.
gnd‑308893
Habjanič Tina, Vrhovci cesta X 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
22069960, izdala Fakulteta za šport.
gnv‑308975
Hajtnik Zoran, Šmartno 41, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 21081132, izdala FDV Ljubljana.
gng‑308865
Hečimović
Edi,
Klavčičeva
ulica
13, Kamnik, študentsko izkaznico, št.
11240170004, izdana pri Inštitutu in
akademiji za multimedije v Ljubljani.
gno‑308811
Jandrić Nikola, Paradišče 11, ŠmarjeSAP, študentsko izkaznico, št. 64060087,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnh‑308889
Jarm Igor, Parmova 5/a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 24012892, izdala
Fakulteta za ekektrotehniko in računalništvo
v Ljubljani. gnl‑308810
Jemec Marija, Davča 25, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 71080497, izdala
Biotehniška fakulteta. gnl‑308885
Jerše Tom, Zg. Bitnje 14/b, Žabnica,
študentsko izkaznico, št. 09050448,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnj‑308787
Kalič Marko, Lazec 12, Draga, študentsko
izkaznico, št. 07074049, izdala Fakulteta za
varnostne vede Maribor. gni‑308938
Kebrič Jasna, Ulica talcev 69, Radizel,
dijaško izkaznico, izdala II. gimnazija
Maribor, št. 0005926948. m‑542
Kmetič Sabina, Jagnjenica 3/a, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 41080012,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnd‑308768
Kobal Igor, Zg. Škofije 70, Škofije,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02262-0/93 z dne 30. 9. 1993.
gnf‑308791
Kopše Tomaž, Gasilska ulica 6, Orehova
vas, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor,
št. 0005899632. m‑587
Kozlevčar Dušan s.p. Avtoprevozništvo,
Velika Loka 6, Velika Loka, dovolilnica za
mednarodni prevoz, št. 657726, za državo
Ukrajina - tranzit. gnn‑308933

Kračun Špela, Stari trg 5, Loče pri
Poljčanah, študentsko izkaznico, št.
61218954, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m‑583
Krebs Živa, Pod gradom 34, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 30090560,
izdala Fakulteta za zdravstvo Maribor.
m‑623
Krkatur d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska
cesta 26, Novo mesto, izvod licence za
vozilo NM H6-937, izdana pri GZ Slovenije.
gns‑308778
Kumer Jernej, Cesta radomeljske čete
25/a, Radomlje, študentsko izkaznico, št.
37000867, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnj‑308812
Lešnik Samo, Sp. Vrtiče 21, Zgornja
Kungota, dijaško izkaznico, izdal SERŠ
Maribor, št. 000592516. m‑585
Lotrič Timotej, Hudovernikova ulica
7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gny‑308947
Marguč Nina, Žabljek 56, Laporje,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija, št.
0005971338. m‑537
Martinovski Borislav, Dunajska 104,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19490354, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnf‑308891
Medved Jure, Glavni trg 18, Celje,
študentsko izkaznico, št. 21060973, izdala
FDV v Ljubljani. gnn‑308783
Mehle Boštjan, Metelkova 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19431958,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnn‑308808
Miholič Samo, Postružnikova 12,
Ljutomer,
študentsko
izkaznico,
št.
63000218, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnm‑308813
Mirnik Lara Maja, Brilejeva ulica
3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
98064047, izdala Univerza na Primorskem
- Pedagoška fakulteta. gnu‑308726
Mirt Mateja, Legatova ulica 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Ljubljana. gny‑308847
Mlinar Nataša, Pot k studencu 12,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 29002737,
izdala FNT Ljubljana. gnq‑308780
Može Silvo, Stara pot 13, Sežana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04591-00/95. gng‑308965
Naglič Irena, Cerkova ulica 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21014545, izdala
Fakulteta za družbene vede. gns‑308803
Nagode Katja, Kamnik pod Krimom 106,
Preserje, študentsko izkaznico, št. 18060927,
Filozofska fakulteta. gno‑308886
Novak Miha, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19981947, izdala
Ekonomska fakulteta. gng‑308740
Obreza Ana, Šentrupert 8, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 21060431, izdala
FDV Ljubljana. gnu‑308876
Pečnik Denis, Novake 6, Poljane nad
Škofjo Loko, vozno karto, št. 12079, izdal
Veolia Transport. m‑534
Pejič Ljubiša, Cesta v Mestni log
38, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu na področju socialnega
varstva, izdana s strani Socialne zbornice
Slovenije, št. 551-883/08, izdano 26. 6.
2008. gne‑308942
Petek Vladka, Ciril Metodov drevored 17,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 11050181,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnj‑308887
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Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta
50A, Ajdovščina, Permit to fly za letalo z reg.
št. S5-PBU. gnt‑308777
Pirnat Ivan, Puhova ulica 9, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 004665 - za
varnostnika, izdano pri MNZ Ljubljana.
gnh‑308714
Pivko Iztok, Lokovica 121/d, Šoštanj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04346-00/95. gnj‑308962
Ponjevič Kristina, Cesta zmage 20,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
11080221, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnj‑308937
Premelč Mihael, Brod 74, Novo mesto,
orožni list, št. OO380001459, izdala UE
Novo mesto. gnm‑308784
Prunk Peter, Polje, Cesta XXVIII/4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
26103765, izdala FGG v Ljubljani.
gni‑308917
Rahne Rok, Bavdkova 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64080300, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnf‑308941
Rebrica Andrej, Pečovnik 55, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19924817,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gne‑308771
Rus Matic, Ul. Kirbiševih 18, Miklavž na
Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ, št. 0005925561. m‑625
Rybicki Jakub, Cesta 27. april 31,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
70071480, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnm‑308884
Ržek Davor, Laze 73, Logatec, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št. 37361-03454-0/07, ser. št. 3285. gns‑308928
Salkič Ernest, Rožna ulica 8, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21015254, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnx‑308948
Smisl Franja, Latkova vas 102, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 11090240089,
izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor. m‑571
Sochor Urška, Prvomajska ul. 25,
Rogaška Slatina, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola Maribor, št.
0005965514. m‑535
Stepišnik Diana, Maroltova ulica
16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnb‑308945
Stevanović Teodor, Groharjeva 5,
Maribor, zelene karte, št. 45213, 45216,
45292, 48199, 48943, 50984, 53042 in
53070 izdane pri zavarovalnici Grawe.
m‑626
Suhadolc Rok, Brezovica pri Borovnici
20, Borovnica, kartice za digitalne tahografe,
št. 1070500012593000, izdal Cetis d.d.
gnd‑308868
Šercer Robert, Kovinarska cesta 20,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 18051176,
izdala FF v Ljubljani. gnz‑308946
Škoda Stanko, Veliki Cirnik 36,
Šentjanž, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500015302000, izdal Cetis Celje.
gne‑308767
Šoba Nika, Kidričeva ulica 12, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 19486096,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gns‑308878
Šolinc Barbara, Belo 16A, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
71070842, izdala Biotehniška fakulteta.
gnm‑308859
Štarkl Boštjan s.p., Globoko 24, Globoko,
izvod licence skupnosti, št. 006410/006,

Stran

2662 /

Št.

81 / 16. 10. 2009

izdana pri OZS, dne 12. 12. 2007, z
veljavnostjo do 5. 7. 2012. gnv‑308825
Štraus Dora, Sneberska 127, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana. gnz‑308846
Štrukelj Petra, Smrekarjeva ulica 40, Izola
- Isola, študentsko izkaznico, št. 20202330,
izdala Pravna fakulteta. gnk‑308861
Štus Iztok, Kozje 99, Kozje, študentsko
izkaznico, št. 19472411, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnr‑308879
Švigelj Suzana, Hotedršica 6A, Logatec,
vozno karto, izdal Avrigo. gnj‑308862
Tadič Peter, Breg 22/a, Majšperk,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0005925695. m‑577
Tovornik Robert, Lopata 24/E, Celje,
certifikat voznika v cestnem prometu, izdan
pro OZ Slovenije 2. 6. 2004. gne‑308867
Trnovec Maruša, Kunaverjeva ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
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št. 25080163, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnb‑308870
Turk Janja, Roje 12, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 71080609,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnt‑308752
Tušek Tadeja, Ul. Kirbiševih 69, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
81650288, izdala EPF Maribor. m‑557
Tušek Tadeja, Ul. Kirbiševih 69, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
81650288, izdal EPF Maribor. m‑557
Urbajs Irina, Nazorjeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11070449, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnq‑308880
Varga Igor, Kočevska cesta 63A,
Kočevje, službeno izkaznico, št. 1699, izdalo
Ministrstvo za obrambo. gnw‑308849
Vavtar Marko, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-10004/00-99,

ser. št. VČ-6528/99, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnr‑308954
Vavtar Marko, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, potrdila o upravljanju z radijsko
postajo št. 02/09-583/00, izdala Uprava RS
za pomorstvo Koper. gnq‑308955
Vejzović Mirsad, Tovarniška 30, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 11050016, izdala
Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnt‑308877
Vrbančič
Grega,
Dvorjane
18/e,
Dvvorjane, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 0005900444. m‑546
Zaletelj Jernej, Ulica Milana Majcna
10, Novo mesto, potrdilo o uspešno
opravljenem
preizkusu
strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 600343, izdano 4. 2.
1997. gnq‑308655
Žavbi Andrej, Voklo 87, Šenčur, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija
Ljubljana. gnw‑308949
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