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Javni razpisi

Št. 024-98/2009-29

Ob-6952/09

Popravek
V besedilu javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za
leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljub
ljana – Zdravo mesto«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/09, dne 9. 10. 2009, se
v I. poglavju »Predmet razpisa« v 1. sklopu
A: »Programi s področja socialnega varstva« pri točki 1.2. »Socialnovarstveni programi za starejše« popravi besedilo točke
1.2.2., tako, da se pravilno glasi: »Dnevni
centri za starejše«.
Mestna občina Ljubljana
Št. 30/09

Ob-6956/09

Popravek
V javnem razpisu za zbiranje predlogov
projektov za dotacije za mobilnost v letih
2009–2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, razpisni rok: 10. december 2009),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77/09
z dne 2. 10. 2009, se točka 6.1 pravilno
glasi:
»Pri ocenjevanju bodo upoštevana izločitvena in vsebinska merila za ocenjevanje
projektov. Posamezen projekt lahko prejme
največ 100 točk. Merilo izbora prijavljenih
projektov za dotacije iz Slovenskega štipendijskega sklada SI0034 je doseženih
51% vseh možnih točk. Prijavljeni projekti,
ki te meje ne bodo dosegli, bodo zavrnjeni.
Razpoložljiva sredstva bodo razdeljena na
podlagi točk, ki jih bodo projekti prejeli v postopku ocenjevanja.«
CMEPIUS
Ob-6945/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna
plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
določb 43. do 47. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javni razpis
za prodajo premičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slove-

nije za javna plačila (v nadaljevanju: prodajalec), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
matična številka 1572814, davčna številka
10641424, šifra proračunskega uporabnika
16187.
2. Predmet prodaje: Diesel električni
agregat PERKINS, tip P 160, vgrajen in dan
v obratovanje leta 1997, ki se nahaja ob poslovni stavbi Slovenski trg 2, Kranj.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja (premičnine).
4. Ocenjena vrednost
Ocenjena vrednost premičnine je
4.200,00 EUR brez DDV.
Premičnina se odproda v celoti po načelu
»videno-kupljeno«.
Davek na promet ter morebitne druge
dajatve in stroške (demontaža, prevoz,
ipd. …) plača kupec.
5. Ogled premičnine, dodatne informacije in kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi prodajo
in ogledom premičnine lahko dobite vsak
delovni dan, med 8. in 14. uro, v poslovnih
prostorih Območne enote UJP Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj. Kontaktna oseba je mag. Novka Jerala, vodja območne
enote, tel. 04/28-10-918 ali 041/611-428,
faks 04/28-10-926, e-naslov: novka.jerala@ujp.gov.si.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo
svojo ponudbo, ter Vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti
kupca premičnine. Razpisno dokumentacijo
v tiskani verziji lahko ponudniki prevzamejo
osebno pri kontaktni osebi iz prejšnjega odstavka ali na sedežu prodajalca, vsak delovni dan med 8. in 14. uro ali v elektronski
obliki prek zgoraj navedenega e-naslova
kontaktne osebe ali prevzamejo na spletni
strani naročnika http://www.ujp.gov.si v rubriki »Ravnanje s stvarnim premoženjem«.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
6. Pogoji sodelovanja v postopku
6.1. Plačilo varščine:
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
ponujene cene na transakcijski račun Republike Slovenije (IBAN SI56) št. 0110 0630
0109 972, s sklicem na številko (obvezna
referenca odobritve) 00 16187-7960, in sicer
do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina

vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri;
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe;
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
6.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
9. 11. 2009 do 10. ure na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba za agregat«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta
vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi
osebno v prostorih prodajalca na Dunajski
cesti 48 v Ljubljani (pisarna št. 142), vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2009, ob 10.15 v prostorih Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, Ljubljana (pisarna
št. 141). K javnemu odpiranju ponudb lahko
pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
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Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
9. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti
Izbrani ponudnik mora na lastne stroške
prevzeti in odstraniti premičnino v roku 30
dni od plačila celotne kupnine, in sicer na
način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi, ter poravnati vsakršno škodo,
ki bi nastala prodajalcu in drugim uporabnikom objekta zaradi napak pri odstranitvi
premičnine.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame in odstrani premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico
zaračunati izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v višini 10,00 EUR za vsak dan
zamude.
10. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom.
Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
Ob-6992/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– V. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št.
57/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006
z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo, (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007)
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za ukrep predelava in trženje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe v obrate
za predelavo in trženje iz naslova ukrepa
predelava in trženje iz OP 2007–2013, za
povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo
oskrba tržišča s temi proizvodi.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Predelava in trženje znaša 3.500.000 EUR, od tega delež prispevka
EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%,
delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.
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Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru
tega javnega razpisa se 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, preostalih
50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so
definirana v tem javnem razpisu.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo 07-13
EU, v višini 2.625.000 EUR,
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba, v višini
875.000 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in
trženja rib kot;
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko
le mikro, mala in srednja podjetja ter velika
podjetja kot so opredeljena v točki f.3. člena
Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot 10
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja
manjšim od 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje je podjetje z manj kot
250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR.
V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 3. člena točke f Uredbe
1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot
750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200
milijonov EUR.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe
v predelava in trženje:
– naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno
s pripadajočo opremo.
Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani obliki. Priložene ji morajo biti vse
priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in
razumljiva.
2. Obrat za predelavo ali trženje mora
imeti pridobljeno uporabno dovoljenje ali
pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Objekt mora biti grajen skladno s predpisi s področja gradnje
objektov.
3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti
registriran pri Veterinarski upravi Republike
Slovenije, razen novogradenj, ki morajo biti
registrirane pred zaključkom naložbe.
4. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa
predpisana upravna dovoljenja.

5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja
z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan
v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKGP: www.mkgp.gov.si in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP): www.arsktrp.gov.si.
6. Naložba v predelavo ali trženje mora
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje javnega
zdravja in higienskih razmer in
– kakovosti proizvodov,
– proizvajanje visoko kakovostnih pro
izvodov za nišne trge,
– zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje,
– izboljšanje rabe premalo uporabljenih
vrst, stranskih proizvodov in
– odpadkov,
– proizvajanje in trženje novih pro
izvodov, uporaba novih tehnologij ali
– razvoj inovativnih načinov pro
izvodnje,
– trženje proizvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovarjanja in lokalnega ribogojstva.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je obratov za predelavo
ali trženje s pripadajočo opremo), ki niso
v njegovi lasti, morajo biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po datumu ob oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje
lastnika ali morebitnih solastnikov, k naložbi.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada) kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na neto
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe (naložba se
izvaja po posameznih fazah), morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz Tabele
»Finančna konstrukcija celotne naložbe na
predelovalnem obratu ali obratu za trženje«
iz Prijavnega obrazca.
5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
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– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
6. Kadar gre za nakup opreme v objektih
in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno
iz ustreznih listin, originalni račun ter kopije garancijskega in tehnični lista, ki sodijo
k opremi.
7. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj pet
let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb od namena odobrene naložbe ali odtujiti naložbe
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del
ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe
o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun
Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov za izplačilo sredstev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izplačana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal s poslovnim načrtom.
9. Naložba mora biti zaključena najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje
oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta,
ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti
jasno razvidna delitev na prostore, ki so
predmet podpore (po namenu, kvadraturi
in stroških) od prostorov, ki niso predmet
podpore.
11. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,

označiti v skladu s Priročnikom organa za
upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega program razvoja ribištva V Republiki Sloveniji
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani
www.mkgp.gov.si.
12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop
do dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču Republike Slovenije, Evropski
komisiji, Računskemu sodišču Evropskih
skupnosti in drugim nadzornim organom
v obdobju od oddaje vloge do petih let po
zadnjem izplačilu sredstev.
13. Prejemnik sredstev je dolžan na
zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od
zadnjega izplačila sredstev.
14. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zadnjega zahtevka.
Kot zaključek naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev
objekta,
– vpis ali predlog za vpis nepremičnine
v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis obrata v register obratov za predelavo ali trženje pri Veterinarski upravi
Republike Slovenije,
– vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar
gre za nakup opreme.
15. Prejemnik sredstev se strinja, da se
opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih proizvodov, nakup
pripadajoče opreme za predelavo in trženje, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško
vodenje proizvodnje predelave in trženja,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– pri nakupu strojne in transportne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani
z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma
tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
– nakup transportnih sredstev, ki so
namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribjih
proizvodov iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni strošek naložbe
v transportna sredstva ne sme presegati
100.000 EUR in hkrati 20% vrednosti letne
proizvodnje ter ne sme presegati 20% priznane vrednosti naložbe,
– nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate za trženje, ki ne presega 10%
priznane vrednosti naložbe,
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški
nadzornikov del;
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Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno
od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
3. Ne glede na prejšnji odstavek se za
upravičene štejejo tudi morebitni splošni
stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev,
vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.
VI. Omejitve
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26
Uredbe 498/2007/ES se podpora po tem
javnem razpisu ne dodeli za:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup nepremičnin,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10% priznane vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, nakup patentov in licenc za
pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so
neposredno povezani s projektom in presegajo 12% priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore
za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo,
povezano z naložbo,
– naložbe v transportna sredstva, ki
niso gospodarska vozila ter presegajo 20%
priznane vrednosti naložbe in presegajo
100.000 EUR in hkrati presegajo 20% priznane vrednosti naložbe,
– naložbe, ki niso sklenjena celota ali pri
katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe
za promocijo ribiških proizvodov,
– naložbe v trgovine in transportna sredstva za prodajo na drobno,
– nakup rib,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 5.000 EUR na
posamezno naložbo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
ter iz drugih javnih sredstev,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
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Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila

Najvišje
možno
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe

15

– velikost predelovalnega obrata
oziroma obrata za trženje glede
zagotavljanja delovnih mest

5

– prihodek iz podprte predelovalne ali
tržne dejavnosti

5

– povečanje obsega predelave
oziroma trženja

5

II. Tehnološki vidik naložbe

25

– izboljšanje higienskih pogojev

10

– izboljšanje pogojev dela in varnost
delavcev

5

– predelava odpadne surovine

5

– povečanje asortimana ribjih
proizvodov

5

III. Okoljski vidik naložbe

20

– zmanjšanje vpliva odpadnih voda na
okolje

10

– delež biološko razgradljive
embalaže

10

Skupaj

60

V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 15
točk ali več.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Stopnja pomoči znaša do 60% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež
EU 75% in delež Republike Slovenije 25%.
Lastna sredstva upravičenca znašajo 40%
priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
3. Ne glede na določilo iz prejšnjega
odstavka znaša stopnja pomoči v primeru
naložb velikih podjetij z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od 200
milijonov EUR 30% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež EU 75% in delež
Republike Slovenije 25%. Lastna sredstva
upravičenca znašajo 70% priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 5.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 2.000.000 EUR na vlogo.
Upravičenec iz naslova ukrepa Predelava in
trženje lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ 2.000.000
EUR podpore.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na vrsto naložbe,
priložiti:
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri
z utemeljitvijo,

– originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalni končno
gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in končnega prejemnika ter
originalna dokazila o njihovem plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca,
– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano
dokumentacijo.
6. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je
višja od 10.000 EUR, predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz
projektne dokumentacije. Ponudbe morajo
biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov.
Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more
zagotoviti treh ponudb se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število
ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja.
7. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP.
Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko vložijo največ štirje zahtevki.
V primeru naložb, katerih priznana vrednost
je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži
le en zahtevek.
8. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe, javnega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
na podlagi 40. člena uredbe. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca pomeni, da
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
9. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, javnega razpisa ali odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo
zavrne.
10. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za Predelava in trženje, vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor vlagateljev,
– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog,
– seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Predelava
in trženje.
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko
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foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.aktrp.gov.si, www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP v tiskani obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali s hitro pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v vložišču
ARSKTRP na naslovu: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Predelava in trženje«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge in zahtevka za izplačilo
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP
obravnava in jih oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni
torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa
oziroma do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP. V odpiranje
bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele
do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno
zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok
za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga
se obravnava na prvi delovni torek v tistem
mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev
vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti
v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje
na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP.

Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP
se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med
postopkom preverjanja popolnosti ugotovi,
da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga
zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči oziroma preseči minimalni
prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega
minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo
glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem
redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve
ali več popolnih vlog doseže enako število
točk, se do porabe sredstev javnega razpisa
odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh
oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih
prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke
vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se
z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi
zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag
točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
vloga zavrne.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali odda na vložišču
ARSKTRP.
10. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
11. Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz
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Uredbe, tega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
12. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP,
ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni administrativni
kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
pomeni, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek,
ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega
razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
13. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 4
zahtevke sredstev. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000
EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek.
14. ARSKTRP sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči
z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega
programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo
zavrne. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 464/09
Ob-7013/09
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB 1, 56/2008, v nadaljevanju:
ZUJIK), Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in Sklepa št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta
o uvedbi programa MEDIA 2007 z dne 24. 7.
2006 ter 1. člena Aneksa I. Memoranduma
med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003, o sodelovanju
Republike Slovenije v programu »MEDIA
Plus in MEDIA Training« Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev MEDIA Deska v
Republiki Sloveniji v letu 2010, JPR10MD-2010
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financiranje projekta MEDIA Desk v Republiki
Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in
njihovega sodelovanja v programih MEDIA
2007 za leto 2010.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
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– vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost finančne konstrukcije,
– pogoje, za opravljanje nalog MEDIA
Deska, kot jih določata:
– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000,
– Memorandum med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA
Traning«,
Osebje:
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov
z javnostjo,
– aktivno znanje enega izmed jezikov
Skupnosti (angleškega ali francoskega) in
enega pasivno
– delo z računalnikom.
Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini
30.740,00 €.
Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje MEDIA Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi
utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi
interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod
nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne
organizacije, ki predloži projekt za pridobitev
sredstev iz programa MEDIA 2007.
Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft
Office', mora MEDIA Desk imeti združljiv
softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2010, znašajo
okvirno 30.740,00 €.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
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– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– drugih ugodnosti do – 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 23. 10.
2009 in zaključi 20. 11. 2009.
VIII. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– naloge MEDIA Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– ažuren izpisek iz sodnega registra (rok
veljave 90 dni) o registraciji in imenih pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb,
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si
IX. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 20. 11. 2009, oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga – razpis – z oznako JPR10MD-2010.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne
in bodo zavržene.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: mag. Tone Frelih, elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si, tel.
01/369-59-78.
XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 15 dneh po
odpiranju vlog, ki bo 25. 11. 2009.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7057/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/09);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne
27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006,
str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba
Sveta (ES) št. 1198/2006);
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih

pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo
(UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1–80;
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(ES) št. 498/2007);
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11. 2008,
objavlja:
javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz
OP 2007–2013, ki prispeva k izboljševanju
obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora
ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih.
2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih
na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz
naslova ukrepa Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja, znaša 5.333.333,34 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih
javnih izdatkih 4.000.000,00 eurov (75%),
prispevek Republike Slovenije v celotnih
javnih izdatkih 800.000,00 eurov (15%) in
prispevek upravičenca (občine) 533.333,34
eurov (10%).
3. Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slovenija in EU, bremenijo proračunski
postavki:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13-EU, v višini 4.000.000 eurov
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba, v višini
800.000 eurov.

4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so lahko
obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo ribiška pristanišča (Koper,
Izola in Piran).
III. Predmet podpore
1. Predmet podpore so naložbe v:
– že obstoječa javna ribiška pristanišča
v interesu ribičev in ribogojcev, ki uporabljajo pristanišča, in ki izboljšujejo ponujene
storitve;
– prestrukturiranje mest iztovarjanja in
izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki
jih priobalni ribiči iztovorijo na obstoječih
mestih iztovarjanja.
2. Že obstoječa javna ribiška pristanišča
so upravičena do podpore le, če so izvedene naložbe:
– v skupnem interesu;
– širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja;
– usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce.
Naložba je v skupnem interesu, kadar
prispeva k interesu skupine upravičencev ali
splošne javnosti. Naložba je širšega obsega
kot operacija, ki jo izvaja zasebno podjetje,
če od naložbe nima koristi le zasebno podjetje, ampak tudi ostali, ki naložbo uporabljajo
(ribiči, ribogojci, splošna javnost). Naložba
je usmerjena v izboljšanje ponujenih storitev
za ribiče in ribogojce, če prispeva k izboljša-
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nju obstoječih storitev za ribiče in ribogojce
v ribiških pristaniščih (na primer dostop do
tekoče vode, elektrike, možnost shranjevanja ribolovne opreme).
Izpolnjevanje navedenih zahtev se preverja glede na razpisno dokumentacijo
(obrazec Utemeljitev naložbe, ki je del razpisne dokumentacije, in investicijski načrt
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni
list RS, št. 60/06).
IV. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep.
Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji
in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko in tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant,
in vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti zaključena celota. Za gradbena dela je treba vlogi priložiti tehnično
dokumentacijo in predračune na podlagi
projektantskega popisa del. Za opremo je
treba priložiti popis opreme, razporeditev
opreme v prostoru in predračune.
3. Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo okolja,
varstvo voda, varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave.
4. Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (obrazec Finančna
konstrukcija naložbe).
5. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
6. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06).
7. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
8. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta (sklep o potrditvi DIIP-a/investicijskega programa).
9. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in potrjeni obrazec
o DIIP/IP iz razpisne dokumentacije finančno ujemati.
10. Vlagatelj mora izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila.
11. Ribiško pristanišče mora biti določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskim prostorskim načrtom.
12. Če je to potrebno v skladu s predpisi
o vodah, vlagatelj pridobi spremembo vodne
pravice oziroma novo vodno pravico.
13. Pridobljena morajo biti vsa potrebna
upravna dovoljenja.
14. V primeru naložb za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev
za ribiške proizvode, ki jih priobalni ribiči
iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, ki so opredeljena v skladu z veljavno
zakonodajo na tem področju, upravičenec
zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo
pogoje v skladu z ustreznimi veterinarskimi
predpisi in drugimi predpisi s področja mor-

skega ribištva in da se izvajajo nadzorni
ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega veterinarskega
pregleda).
15. Za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko
vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju, upravičenec pridobi soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo.
16. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih, morajo biti skladni.
17. Vloga mora biti popolna in mora izpolnjevati razpisne pogoje. Minimalno število točk, ki jih mora doseči vloga pri ocenjevanju glede na dana merila, je 41 točk.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za dokončanje naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične
dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) pri fazni gradnji natančen popis že izvedenih aktivnosti in vrednosti že izvedenih
del, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali
nadzornik;
c) kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba priložiti:
– v primeru posega v prostor, ki bi lahko
trajno ali začasno vplival na vodni režim ali
stanje voda, vodno soglasje Ministrstva za
okolje in prostor;
– v primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko
dediščino oziroma njihova vplivna območja
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije;
– v primeru posegov, ki lahko pomembno
vplivajo na okolje, okoljevarstveno soglasje
Ministrstva za okolje in prostor;
– v primeru posegov v območja, ki imajo
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave poseben status, naravovarstveno
soglasje, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za okolje.
2. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene,
se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (na primer
skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu,
kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso
predmet podpore (tabela Seznam stroškov
po etažah).
Obveznosti upravičenca:
1. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu:
zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje:
– v primeru gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, tehnični prevzem
in pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma
dovoljenje za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih;
– v primeru opreme vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti;
– v primeru ribiškega pristanišča se poleg vseh naštetih dovoljenj predloži obratovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.
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2. Naložba se mora zaključiti najkasneje
v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
3. V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno
območje, mora upravičenec predložiti strokovno mnenje Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine, da
je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.
4. V primeru, da se naložba nanaša na
posege v varovana območja, upravičenec
zagotovi, da se izvede presoja v skladu
s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo
na varovana območja (Uradni list RS, št.
130/04, 53/06).
5. Prejemnik se obvezuje, da vsaj še
10 let od zadnjega izplačila sredstev ne bo
spreminjal namembnosti naložbe, za katero
so mu bila dodeljena sredstva. V tem obdobju se naložba ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, prav
tako se ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe.
6. Naložba mora biti označena v skladu
s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov
v okviru Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki
se nahaja na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
7. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno
v odločbi, ter jo hraniti še najmanj 10 let po
zaključku naložbe.
8. Prejemnik mora na zahtevo Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še 10
let od zadnjega izplačila sredstev.
9. Prejemnik mora v obdobju 10 let po
zadnjem izplačilu sredstev omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču RS, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim
nadzornim organom ter omogočiti kontrolo
na kraju samem.
10. Prejemnik sredstev se strinja, da se
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP.
V. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
OP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
skupnosti.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz člena
55 Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 ter člena 26 Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 se
podpora za naložbe po tem javnem razpisu
ne dodeli za:
– gradnjo novih ribiških pristanišč;
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
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– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– plačila v naravi;
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
– nakup nepremičnine.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega se:
– 75% upravičenih izdatkov zagotovi iz
virov EU;
– 15% upravičenih izdatkov zagotovi Republika Slovenija;
– 10% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec (občina).
2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP
2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižja stopnja finančne pomoči znaša
5.000 eurov na posamezno vlogo;
– najvišja stopnja finančne pomoči znaša
4.000.000 eurov na posamezno vlogo;
– najvišja stopnja pomoči na posameznega upravičenca lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 znaša največ 4.000.000 eurov.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka upravičenca. Zahtevku
mora upravičenec smiselno, glede na vrsto
naložbe, priložiti:
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri
z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in končnega prejemnika ter
originalna dokazila o njihovem plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca,
– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano
dokumentacijo.
4. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi
o odobritvi sredstev.
5. Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, oziroma bistveno spremeni naložbo ali pa del ne opravlja v skladu
z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013,
tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
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– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
6. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013, tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARKSTRP z odločbo zavrne. Če upravičenec naložbe ne zaključi v roku iz odločbe o odobritvi sredstev
in so mu bila določena denarna sredstva na
podlagi njegovih zahtevkov že izplačana,
ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
7. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem od oddaje
vloge do zadnjega izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju samem v obdobju
od zadnjega izplačila sredstev do 10 let po
zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Pri določitvi meril se upoštevajo:
– skupni interes ribičev in gojiteljev, ki
uporabljajo pristanišča;
– usmerjenost v izboljšanje ponujenih
storitev za ribiče in ribogojce;
– ureditev prve prodaje rib.
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
Ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)
1.
2.
3.

Skupni interes ribičev in gojiteljev, ki
uporabljajo pristanišča
Usmerjenost v izboljšanje ponujenih
storitev za ribiče in ribogojce
Ureditev prve prodaje rib

DA
Maksimalno
št. točk
30
60
10

2. Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter so na podlagi ocene dosegle najmanj 41 točk. Vloge se odobravajo
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja.
3. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo
v tem delu vloga ocenila z 0 točkami.
VIII. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe so:
– naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo,
skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva
in ribogojstva v pristaniščih, in sicer:
– naprave in oprema za manipulacijo
s tovorom (viličarji);
– tekoči trakovi (za razkladanje ribe in
nakladanje ledu na plovila);
– ureditev ali posodobitev mesta iztovora in prve prodaje rib v skladu z veljavno
zakonodajo;
– prostori ali zabojniki za shranjevanje
ribolovne opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in opreme (stiropornih
zabojčkov);
– hladilnice;
– tehtnice;
– delovne mize;

NE
Doseženo
št. točk
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– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil ter ribolovnega orodja;
– izboljšave naprav in opreme za ravnanje z odpadki;
– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti v ribiškem pristanišču (izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za
požarno varnost, stebričkov, navigacijskih
luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških proizvodov);
– plavajoči dostopi do plovil za iztovarjanje ribiških proizvodov;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe;
– pokrit prostor ali pisarna za delo
ribičev in pristojnih služb;
– izboljšave naprav in opreme za vzdrževanje in čiščenje ribiškega pristanišča ter
za varstvo morja pred onesnaženjem.
– naložbe, namenjene oskrbi z gorivom,
ledom, vodo in elektriko, in sicer:
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom;
– naprave in oprema za oskrbo z ledom;
– naprave in oprema za oskrbo
z vodo;
– naprave in oprema za oskrbo z elektriko;
– rezervoarji za gorivo, vodo, odpadke.
– gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za
večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem; upoštevajo se stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, investicijski načrt, in študije vpliva na okolje,
do višine 12 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
2. Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev dalje do dokončanja
naložbe oziroma najpozneje v treh letih po
izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
3. Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katere
koli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
4. Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe, so lahko tudi stroški od 1. 1. 2007
dalje.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor vlagateljev;
– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– seznam upravičenih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Ribiška
pristanišča, mesta iztovora in zavetja,
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skla-

du z zahtevami tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge
in dokazila.
3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak
delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju za
razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001
Ljubljana ali na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
X. Rok in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju
zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani
MKGP.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko ali
s hitro pošto na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni
žig), od naslednjega dne po dnevu objave
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletni strani MKGP. Če vlagatelj odda vlogo na vložišču ARSKTRP, jo
mora oddati na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja
datum in čas prejema na vložišču).
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Ribiška pristanišča«.
4. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo upravičencem
z odprtim javnim razpisom. Postopke za
dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP
obravnava in jih tudi oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni
torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa
oziroma do zaprtja, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP. V odpiranje bodo vključene
vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo
prispele (skladno s točko X. tega javnega
razpisa) do vključno zadnjega delovnega
dne preteklega meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno
zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok
za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga
se obravnava na prvi delovni torek v tistem
mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev
vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti
v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas pre-
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jema vloge se štejeta datum in čas oddaje
na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP.
Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP
se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med
postopkom preverjanja popolnosti ugotovi,
da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga
zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči najmanj 41 točk. Vloge, ki
ne dosežejo 41 točk, se zavrnejo. Ostale
vloge, ki dosežejo 41 točk, se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo
do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu
glede na doseženo število točk. V primeru,
če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več
popolnih vlog doseže enako število točk, se
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo
tiste vloge, ki so bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa
ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh
vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki
se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle
in javno pove evidenčno številko izžrebane
vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če
so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in je dosegla 41 točk pri ocenjevanju, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP
v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se s tem ne strinja.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali odda na vložišču
ARSKTRP.
10. Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali del ne opravlja v skladu
z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega
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Organ upravljanja deluje v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago ter Uredbo
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropskega teritorialnega sodelovanja in
instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013. Uredba ni zavezujoča za vodilnega partnerja in je potrebna izključno za
izplačilo sredstev programa.
Organ upravljanja je pogodbeni organ
za ESRR.
2. Skupni javni razpis za izbor projektov
Skupni javni razpis za izbor projektov
(v nadaljevanju: javni razpis) objavi organ
upravljanja in velja za upravičene prijavitelje
iz Avstrije in Slovenije.
Razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo
Navodila za prijavitelje, Prijavnica s prilogami, vzorec Pogodbe o sofinanciranju, vzorec
Pogodbe o partnerstvu in Operativni program Slovenija-Avstrija 2007−2013 je mogoče dobiti na spletni strani: www.si-at.eu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki pomenijo učinkovit prispevek
k skupnim ciljem programa: k znatnemu pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in
prepoznavnosti ter kakovosti sodelovanja,
– s pomočjo skupnega razvoja trajnostne
in inovativne rabe,
– skupnih potencialov ter priložnosti v regijah.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim
področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost,
znanje in gospodarsko sodelovanje
– Področja dejavnosti:
– Razvoj malih in srednje velikih podjetij,
– Turizem,
– Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo,
– Tematska prednostna področja;
2. prednostna naloga: Trajnosten in skladen razvoj
– Področja dejavnosti:
– Upravljanje z naravnimi viri,
– Okolje in energija,
– Razvoj naselij in regionalni razvoj,
– Socialni in kulturni razvoj.
Posamezni projektni predlog se lahko
nanaša samo na eno od prednostnih nalog.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv
na upravičenem območju programa. Projektni partnerji morajo izpolnjevati najmanj dve
merili čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje.
4. Sredstva, ki so na razpolago, delež
sofinanciranja, velikost projekta in trajanje
projekta:
V okviru tega javnega razpisa bo iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj na
voljo 32.666.687,19 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih
nalogah na naslednji način:

razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh
že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
11. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP.
Število zahtevkov in roki se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se
lahko izdajo največ 4 zahtevki za izplačilo.
V primeru naložb, katerih priznana vrednost
je manjša od 50.000 eurov, pa se lahko vloži
le 1 zahtevek za izplačilo.
12. ARSKTRP sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju
z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa
ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP
z odločbo zavrne. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku
in so mu bila določena denarna sredstva na
podlagi njegovih zahtevkov že izplačana,
ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 09/129
Ob-6954/09
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnem
skladu (ESS) ter Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. julija 2006, str. 25),
Uredbe Komisije (EK) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o ESRR, ESS in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o ESRR
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(UL L št. 210 z dne 31. julija 2006, stran 1);
Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne
1. septembra 2009 o spremembi Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 (UL L št. 250
z dne 23. september 2009); Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999; Operativnega
programa Slovenija-Avstrija 2007−2013, ki
ga je 21. decembra 2007 odobrila Evropska komisija, št. K(2007)6607, organ upravljanja razpisuje
2. skupni javni razpis
za izbor projektov v okviru
Operativnega programa SlovenijaAvstrija 2007−2013
Številka javnega razpisa: 4300-83/2009
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor.

Razpoložljiva sredstva v okviru 2. skupnega javnega
razpisa

Prispevek
Skupnosti (EUR)

1. prednostna naloga – Konkurenčnost, znanje
in gospodarsko sodelovanje

14.804.444,66

2. prednostna naloga – Trajnosten in skladen razvoj

17.862.242,53

Skupaj

32.666.687,19

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpoložljiva sredstva v okviru prvega roka
2. skupnega javnega razpisa
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Prispevek
Skupnosti (EUR)

1. prednostna naloga – Konkurenčnost, znanje
in gospodarsko sodelovanje

9.500.000,00

2. prednostna naloga – Trajnosten in skladen razvoj

14.462.242,53

Skupaj

23.962.242,53
Skupni nadzorni odbor (SNO) si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev,
ki so na voljo.
Iz programa se lahko financirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša
sofinanciranje Skupnosti iz ESRR sredstev
do največ 85% javnega financiranja; vsaj
15% je potrebno zagotoviti iz drugih javnih virov.
Do udeležbe v programu so upravičeni projekti, katerih zaprošeni znesek ESRR
sredstev je višji od 30.000 EUR. Priporočeni
znesek zaprošenih ESRR sredstev je največ
3 mio EUR ESRR sredstev.
Priporočeno trajanje projektov je do največ 36 mesecev.
5. Območje programa
Območje programa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 zajema naslednje teritorialne enote na ravni
NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: gorenjsko statistično regijo, savinjsko statistično regijo,
koroško statistično regijo, podravsko statistično regijo, pomursko statistično regijo in
osrednjeslovensko statistično regijo;
– v Republiki Avstriji: Vzhodno Štajersko,
Zahodno in Južno Štajersko, Gradec, Zgornjo Štajersko-vzhod, Zgornjo Štajersko–
zahod, Spodnjo Koroško, Celovec-Beljak,
Zgornjo Koroško, Južno Gradiščansko.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
V programu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki. Okvirni seznam
potencialnih prijaviteljev/vodilnih partnerjev
ali projektnih partnerjev po prednostnih nalogah:
Prednostna naloga 1:
– zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za
podporo podjetjem),
– podjetja, grozdi in mreže,
– državne, lokalne in regionalne/deželne
oblasti,
– raziskovalne ustanove,
– univerze, visoke in srednje šole usmerjene v tehnologijo in podjetništvo,
– turistične ustanove, združenja in agencije,
– lokalne in regionalne razvojne organizacije,
– organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje,
– ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in družbene interese zaposlenih, delodajalcev, mest in/ali občin.
Prednostna naloga 2:
– lokalne, regionalne in državne oblasti
in organizacije,
– podjetja, grozdi in mreže,
– ustanove in organizacije na področju
varstva in ohranjanja narave, okolja in preprečevanja tveganj, obvladovanja izrednih
razmer, prostorskega načrtovanja, javnega
prevoza,
– ustanove in organizacije na področju
obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti,
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– ustanove in organizacije na področju
kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in
usposabljanja, razvoja podeželja, turizma,
socialnih zadev, trga dela,
– zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, izobraževanja, socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa,
– ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev, zaposlenih, mest in/ali občin,
– raziskovalne ustanove,
– univerze, visoke in srednje šole,
– združenja in agencije,
– lokalne in regionalne razvojne organizacije,
– organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje.
7. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
Kot prvi možni začetek projekta šteje datum, ko Skupni tehnični sekretariat (STS)
potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projekta, vendar ne pred 1. oktobrom 2007.
Potrditev je mogoča, če so pravilno izpolnjene vse rubrike prijavnice, ki se zahtevajo za
osnutek projekta in je ta predložen STS.
Če osnutek projekta ni predložen, se kot
prvi možni začetek projekta šteje datum prejema vloge.
Projekt se zaključi na dan, ko projektni
partnerji izvedejo zadnje plačilo. V vsakem
primeru pa morajo biti vsi projekti zaključeni
najkasneje do 31. marca 2015.
8. Upravičeni izdatki:
1) Izdatki za osebje,
2) izdatki za zunanje izvajalce,
3) investicije,
4) administrativni izdatki.
Podroben opis upravičenih izdatkov se
nahaja v poglavju št. 4.4 Navodil za prijavitelje.
9. Podpora pri razvoju projektov
V času trajanja javnega razpisa lahko
pošljete vprašanja po elektronski pošti na
naslednje naslove:

Skupni tehnični sekretariat

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Kontaktna oseba: Mojca Trafela
tel. +386(0)2/229-42-15
e-naslov: jts-si-at.svlr@gov.si
www.si-at.eu

Regionalna telesa (RT)
Regionalna telesa (RT)

Slovenija
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Oddelek za Cilj 3, IPA, INTERREG III in PHARE
Kontaktna oseba: Mateja Vegič
tel. +386(0)2/229-42-32
e-naslov: mateja.vegic@gov.si
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Kontaktna oseba: Janez Praper
tel. +386(0)2/229-42-30
e-naslov: janez.praper@gov.si
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Kontaktna oseba: Ksenija Fak
tel. +386(0)2/229-42-33
e-naslov: ksenija.fak@gov.si
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Avstrija
R M B – Regionalmanagement Bgld GmbH
Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, A-7000 Eisenstadt
Kontaktna oseba: Harald Ladich
tel. +43(0)26-82-704-2424
e-naslov: harald.ladich@rmb.co.at
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abt. 16 – Landes- und Gemeindeentwicklung
Stempfergasse 7, A-8010 Graz
Kontaktna oseba: Johann Klug
tel. +43(0)316-877-2170
e-naslov: johann.klug@stmk.gv.at
KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
Heuplatz 2, A-9020 Klagenfurt
Kontaktna oseba: Karl Hren
tel. +43(0)463-558-0024
e-naslov: hren@kwf.at
za 2. prednostno nalogo v sodelovanju z
Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20 – Landesplanung
Mießtaler Straße1, A-9021 Klagenfurt
Kontaktna oseba: Armin Schabus
tel. + 43(0)463-536-32023
e-naslov: armin.schabus@ktn.gv.at
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Najbolj pogosta vprašanja in odgovori
bodo objavljeni na spletni strani: www.siat.eu.
10. Predložitev vlog
Vsak vodilni partner lahko odda več
vlog.
Razpisna dokumentacija je potencialnim
prijaviteljem na voljo na spletnem naslovu:
www.si-at.eu.
Predložitev vlog poteka tekom celotnega
obdobja trajanja razpisa, oziroma dokler so
sredstva na voljo.
Vodilni partner mora predložiti vlogo
v enem tiskanem izvirniku in v elektronski
obliki. Izvod v elektronski obliki mora vsebovati vse dokumente (prijavnico in skenirane
priloge), shranjene kot je navedeno v Navodilih za prijavitelje, poglavje 7.2. Elektronska
oblika vloge in tiskani izvirnik morata biti
identična.
Vloge je mogoče predložiti le na spodnji
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat
Slovenija-Avstrija 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor.
Na ovojnico je potrebno pripisati “OP SIAT 2007-2013 / Vloga – 2. JR”.
Prosimo vas, da ste pozorni na naslednje
datume:
Prvi rok za prejem vlog je 11. januar 2010
do 15.30, na zgoraj navedeni naslov.
Prejem vloge v zgoraj navedenem roku
pomeni zagotovilo, da bo Skupni nadzorni
odbor (SNO) odločal o vlogi na naslednji
načrtovani seji.
Vsi nadaljnji roki za predložitev vlog in
razpoložljiva sredstva bodo objavljena na
spletni strani: www.si-at.eu.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno.
12. Izbira projektov
Postopek izbire projektov bo potekal
v dveh fazah:
12.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Po evidentiranju prejetih vlog Skupni
tehnični sekretariat (STS) v sodelovanju
z regionalnimi telesi opravi preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti.
V primeru, da manjkajo dokumenti ali so
potrebna pojasnila, se kontaktira vodilnega
partnerja.
12.2 Ocenjevanje kakovosti projektov na
podlagi meril za izbor projektov
SNO bo odločal o sofinanciranju projektov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje v zvezi
z administrativno ustreznostjo in upravičenostjo ter bodo vsaj delno ustrezali merilom,
ki so navedeni na listu za ocenjevanje kakovosti projekta.
13. Odobritev projektov
Končno odločitev o projektu sprejme
SNO Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
SNO formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka iz ESRR,
glede na kvaliteto projektov in prispevek
k ciljem programa. Odločitev Skupnega nadzornega odbora je dokončna.
14. Obvestilo o izboru projektov
V skladu z odločitvijo SNO bo organ
upravljanja v 30 dneh po odločitvi SNO uradno obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/pogojni odobritvi/zavrnitvi vloge.
Uspešni prijavitelji bodo v tem dopisu
prejeli tudi natančna navodila glede nadaljnjih korakov za sklenitev pogodbe.

15. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa
in razpisne dokumentacije pred zaključkom
javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na
spletni strani: www.si-at.eu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo
objavljene tudi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj
navedeni način.
16. Jezik
Javni razpis ter razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem, nemškem in
angleškem jeziku. V primeru neskladij med
objavljenimi različicami, se bo kot pripomoček za razumevanje uporabljala bilateralno
usklajena angleška različica.
Vloge je potrebno predložiti v slovenskem in nemškem jeziku, razen priloge 6
k prijavnici, ki jo je treba predložiti v angleškem jeziku.
17. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa predstavljajo informacije javnega
značaja ter bodo, po podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji,
objavljeni na spletni strani www.si-at.eu.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 490/09
Ob-6975/09
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
ter 20. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS št. 114/07) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2010:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2 Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med Slovenci v zamejstvu omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
– krepitev znanstvene dejavnosti in gospodarske dejavnosti ter čezmejnega povezovanja;
– vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
– vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
– medsebojno povezovanje;
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinaciranje programov
in projektov, ki izpolnjujejo cilj javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz zamejstva, kakor tudi organizacije
civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za
Slovence v zamejstvu.
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5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt
je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno
časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti
mogoče razlikovati od podobnih projektov
ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
Prijavitelj programa, kateremu bo na
podlagi meril za določitev finančne podpore odobreno najmanj 50.000 EUR, je lahko
sofinanciran v enakem obsegu tudi v naslednjem letu.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2010 znaša 7.800.000 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v istem letu.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za do-
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deljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in
na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10. Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta:
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge pošljejo oziroma osebno
predložijo na sedež Narodnega sveta koroških organizacij, Viktringer Ring 26, A-9020
Klagenfurt-Celovec, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oziroma osebno
predložijo na Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu, Komenskega 11, 1000 Ljub
ljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze,
Via/Ul. S. Francesco 20, 34133 Trieste/Trst,
Italija, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Zveze Slovencev na Madžarskem,
Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu,
Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2010«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti
do vključno 27. 11. 2009, oziroma do tega
dne ni bila do 15. ure osebno predložena na
zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
12. Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 7. 12.
2009.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na predpisanih
obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
14. Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane
najkasneje 6. 2. 2010.
15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak
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dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00,
faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ob-6976/09
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe
o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2010:
finančna podpora Slovencem po svetu
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev (v nadaljevanju Urad): Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo
v tujini, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
– krepitev sodelovanja na področju znanosti in gospodarstva;
– vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu;
– medizseljensko povezovanje;
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz tujine, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo
na področju povezovanja in skrbi za Slovence po svetu.
5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri
(finančni, človeški, itd.). Projekt je začasnega
značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima
vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje
je določeno z datumom začetka in konca,
enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi
njegovih posebnosti mogoče razlikovati od
podobnih projektov ter od običajnih rednih
nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2010, znaša 900.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
Višina sredstev sofinanciranja ne sme
presegati višine sredstev, ki jo je zaprosil
predlagatelj vloge (razvidno iz vloge).
9. Predvidena višina dodeljenih sredstev:
višina dodeljenih sredstev se določi glede
na omejitve po posameznih kategorijah in
na podlagi meril. Merila so ovrednotena
s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista,
ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si/.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/230-80-00 (vsak delovni dan med 9. in
14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po
elektronski pošti.
11. Način prijave
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podane naslednje
oznake oziroma podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2010«,
– polni naslov Urada,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
12. Trajanje javnega razpisa
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 27. 11. 2009.
Ker se vloga lahko odda osebno na Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do 15.
ure tega istega dne ni bila predložena v tajništvu Urada.
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13. Odpiranje vlog: posebna komisija
bo najkasneje 14. 12. 2009 pričela odpirati
vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
14. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15., Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obveščeni najkasneje v dveh mesecih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji.
16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, tel.
01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Št. 031-01/2009
Ob-6929/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009
(Uradni list RS, št. 31/09), objavlja Občina
Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Občini Križevci
v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Občine Križevci.
IV. 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
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Križevci,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe planiranih aktivnosti
v tekočem letu,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2009.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na Občini Križevci, Križevci
pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru in na spletni strani: www.obcina-krizevci.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Križevci, na tel.
02/584-40-40.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 6. 11. 2009 do
13. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
občine. 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«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 9. 11.
2009 ob 11. uri.
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 odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
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 sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Križevci v roku osem dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska 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 Križevci
Ob-6974/09
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in
11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in
60/07) ter 3. in 50. člena Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih
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služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
in »izvajanje pogrebnih storitev« (Uradni list
RS, št. 64/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb
urejanje in vzdrževanje pokopališč in
izvajanje pogrebnih storitev v Občini
Divača
1. Naziv koncedenta: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa sta gospodarski javni službi urejanje in vzdrževanje
pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev
v Občini Divača. Koncesije gospodarskih
javnih služb sestavljajo eno koncesijsko
razmerje. Koncesionar ima na podlagi
koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Divača, na katerem se izvaja
koncesija, izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarski javni službi, ki
sta predmet tega razpisa, in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje
gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska
javna služba izvajanje pogrebnih storitev
se izvaja na celotnem območju Občine Divača, gospodarska javna služba urejanje
in vzdrževanje pokopališč pa se izvaja na
območju pokopališč:
– pokopališči Divača (KS Divača);
– pokopališče Škocjan (KS Divača);
– pokopališče Kačiče – Pared (KS Divača);
– pokopališče Senožeče (KS Senožeče);
– pokopališče Dolenja vas (KS Senožeče);
– pokopališče Senadole (KS Senožeče);
– pokopališče Vremski Britof (KS Vreme);
– pokopališče Kozjane (KS Misliče).
Koncesijska pogodba po tem javnem
razpisu se sklene za določen čas 10 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil.
Javni razpis se ponovi tudi v primeru,
če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki
je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska
pogodba.
Koncesije gospodarskih javnih služb
sestavljajo eno koncesijsko razmerje, zato
lahko prijavitelji oddajo prijavo samo za obe
razpisani gospodarski javni službi.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
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4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje, potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje
denarja.
Dokazilo
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski
javni službi zaposli osebo z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokazilo
izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka.
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo
najmanj V. stopnje tehnične smeri,
g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
h) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Divača, oziroma, ne glede
na sedež poslovnega prostora na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko nemoteno
opravlja dejavnost.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarskih javnih služb
j) da je sposoben zagotavljati storitve
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje
in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«, drugih predpisov, normativov in standardov;
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času
l) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti utegne povzročiti državi, občini
ali tretji osebi.
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije;
n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo.
Dokazilo:
– 1. BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podje-

tniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2007;
– 2. Potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso
bili blokirani).
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register, . 7a), b), c), d)
– prva alineja, n)2) razpisne dokumentacije,
ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija
za podelitev koncesije za opravljanje razpisane javne službe je objavljena na spletnih
straneh Občine Divača (www.divaca.si).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 11. 12. 2009, do
13. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in
14. uro, na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača, v sprejemni
pisarni pri Suzani Škrlj. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po
elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@divaca.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba, direktor
občinske uprave Iztok Felicjan.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: iztok.felicjan@divaca.si ali na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača,
tel. 05/731-09-30, telefaks 05/731-09-40,
z oznako » Občina Divača – koncesija za
opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev.«
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Občina Divača –
koncesija za opravljanje GJS urejanje in
vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev.« Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov, najpozneje
do 17. 12. 2009, do 13. ure. Prijavitelji lahko
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oddajo prijave osebno ali priporočeno po
pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati
v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Divača – koncesija za opravljanje GJS urejanje
in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev«. – z oznako dopolnitev /
umik /sprememba«, glede na to ali gre za
dopolnitev, umik ali spremembo že oddane
prijave. Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo
prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 18. 12. 2009,
ob 10. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača. Predstavniki
prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem
odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da
je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti
zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 5. 3. 2010.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Divača z upravno odločbo.

Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Divača
Št. 47801-89/2009
Ob-6978/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. zemljišče parc. št. 933, travnik, 4. razred v izmeri 154 m2 in njiva 4. razred v izmeri 700 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 78, k.o. Slavina, parc. št. 4788/2,
cesta v izmeri 660 m2, vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 1740, k.o. Slavina, parc.
št. 909/2, travnik, 7. razred v izmeri 1330 m2,
parc. št. 909/5, travnik, 7. razred v izmeri 140 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1441, k.o. Slavina in parc. št.
916, njiva, 4. razred v izmeri 200 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 786,
k.o. Slavina, izklicna cena: 86.184,00 EUR.
Zemljišča se nahajajo v območju z osnovno
namensko rabo: Prestranek P12/P3 (območja proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, podrobnejša namenska raba druga
območja pretežno za proizvodnjo, obrt in
skladišča);
2. nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik,
4. razred v izmeri 5.100 m2, dvorišče v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
53 m2, pašnik 2. razred v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 712 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o. Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Orehek
P12/S1/2 (območje stanovanj);
3. nepremičnine parc. št. 1449/49, neplodno v izmeri 53.538 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 698, k.o. Zagon ter parc.
št. 1438, travnik, 7. razred v izmeri 6.200 m2
ter močvirje v izmeri 3.018 m2, in parc. št.
1439, travnik, 6. razred v izmeri 5.598 m2,
travnik, 7. razred v izmeri 4.475 m2 ter gozd,
3. razred v izmeri 1.120 m2, obe vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku 52, k.o. Zagon;
skupaj nepremičnine v izmeri 73.949 m2, izklicna cena: 2.957.705,00 EUR.
Nepremičnine se nahajajo v območju
predvidenem za tehnološko podjetniški center za katerega bo potrebno sprejeti občinski
podrobni prostorski načrt in ni komunalno
opremljeno;
4. zasedeno stanovanje št. 12/III, v izmeri 41,53 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ul. 1. maja 18,
Postojna, ki leži na parc. št. 3303, vpisani
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v zemljiškoknjižni vložek št. 253, k.o. Postojna, izklicna cena: 23.300,00 EUR.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev
kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi;
5. garaža, v izmeri 28,14 m2 v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR;
6. nepremičnina parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje v izmeri 192,00 m2 (v
naravi poslovni prostor in pisarna) na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR;
7. zemljišče parc. št. 661/3, travnik, 6.
razred v izmeri 510 m2, vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna cena: 10.220,00 EUR. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo:
S – območje stanovanj (Orehek P12/S1/4),
s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov;
8. gostinski lokal z neto koristno površino, v izmeri 251,91 m2, ki se nahaja v objektu Podjetniški inkubator Perspektiva v obrtni
coni Veliki Otok, ki leži na parc. št. 1449/18,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 698,
k.o. Zagon; izklicna cena: 115.600,00 EUR.
Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom
ter možnostjo zunanje terase. Območje, kjer
se nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04) in je namenjeno za
poslovno obrtno dejavnost. Etažna lastnina
še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni
vpisan v zemljiški knjigi. Objekt v katerem
se lokal nahaja, je bil leta 2007 adaptiran,
gostinski lokal je urejen v podaljšani tretji
gradbeni fazi. Lokal ima priključke za vodovodno, telefonsko in električno napeljavo ter
priključke za ogrevanje in prezračevanje;
9. nepremičnine parc. št. 1244/6, travnik,
5. razred v izmeri 40 m2, parc. št. 2612/11,
pot v izmeri 82 m2, parc. št. 1237/2, pot
v izmeri 509 m2, parc. št. 1237/1, njiva,
2. razred v izmeri 1183 m2, v deležu do
267/1183 ter 1261/3, travnik, 3. razred v izmeri 771 m2, v deležu do 583/863; izklicna
cena: 130.200,00 EUR.
Nepremičnini parc. št. 1244/6 in 2612/11
sta obremenjeni s služnostno pravico v korist služnostnega upravičenca Givo d.o.o.,
nepremičnini 1237/1 in 1237/2 sta obremenjeni s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1241/1, 1241/2,
1237/1 in 1238, vse k.o. Postojna, nepremičnina 1261/3 pa je obremenjena s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 1241/1 in 1241/2, k.o. Postojna.
10. nepremičnina parc. št. 121/4 po katastru neplodno, v izmeri 644 m2, na kateri
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stoji stanovanjski objekt s številko stavbe 35
ter nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
121/1, sadovnjak, 2. razred v izmeri 534 m2
in travnik 6. razred v izmeri 1068 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 84, k.o.
Zalog, obe v deležu do ½, izklicna cena:
30.850,00 EUR (od tega 40% vrednosti za
nepremičnino parc. št. 121/4, preostalo za
nepremičnino parc. št. 121/1).
Na zahodnem delu parc. št. 121/4, k.o.
Zalog, poteka dostopna pot do objekta na
parc. št. 120/3, k.o. Zalog.
Pri nepremičninah ima solastnik pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Pred
sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo solastnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca
na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod
enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom.
Šteje se, da solastnik uveljavlja predkupno pravico, če na podlagi poziva vplača
varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno
pravico izgubi.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki
imajo pravico pridobivati nepremičnine
v Republiki Sloveniji skladno z veljavno
zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
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– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov: obcina@postojna.si
z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-784.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
9. 11. 2009 do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Ob-6930/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s prvim odstavkom
19. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08)
ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-56/2009 z dne 21. 10. 2009 in
478-57/2009 z dne 12. 10. 2009
javno dražbo
za oddajo profitnih stanovanj v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:
a) Profitno enosobno stanovanje št. 17
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na
Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na
parc. št. 119/44 k.o. Ribnica, neto tlorisna
površina stanovanja znaša 41,66 m2,
b) Profitno enosobno stanovanje št. 25
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na
Prijateljevem trgu 4, 1310 Ribnica, ki stoji
na parc. št. 43/2 k.o. Ribnica, neto tlorisna
površina stanovanja znaša 43,32 m2.
Nepremičnina pod točko 2.a) je profitno
enosobno stanovanje št. 17 v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka na Knafljavem trgu
8, parc. št. 119/44 k.o. Ribnica, v Ribnici. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja
predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta
1981, predmetno stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2009. Po zapisniku o točkovanju stanovanja z dne 28. 8. 2009, znaša
uporabna neto tlorisna površina 41,66 m2.
Stanovanje sestavljajo naslednji prostori:
soba, kuhinja, kopalnica, predsoba in balkon, stanovanju pripada tudi klet. Stanovanje je neopremljeno.
Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno
enosobno stanovanje št. 25 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na Prijateljevem
trgu 4, parc. št. 43/2 k.o. Ribnica, v Ribnici. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje je bila zgrajena
leta 1984, predmetno stanovanje pa je bilo
obnovljeno leta 2009. Po zapisniku o točkovanju stanovanja z dne 28. 8. 2009 znaša
uporabna neto tlorisna površina 43,32 m2.
Stanovanje sestavljajo naslednji prostori:
soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon,
stanovanju pripada tudi klet. Stanovanje je
neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a: 118,13 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR,
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b: 124,21 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji

(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,4% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 10. novembra
2009, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje),
Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnih stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni
kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju.
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe

v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08),
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-6931/09
Na podlagi potrjenega Plana za leto
2009 Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Idriji
Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Rudnik živega srebra Idrija
d.o.o., Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat.
št. 5040817, ID št. za DDV: SI 71912029.
Predmet javne dražbe so:
A) Nepremičnine na območju jaška Delo
v Idriji, in sicer:
– parc. št. 2231/1, dvorišče v izmeri
4.819 m2 in zemljišče pod stavbo v izmeri
1.225 m2. Na omenjeni parceli je zgrajena
stavba bivših garderob, ki so deloma preurejene v delavnico in zgradba transformatorske postaje iz katere pa je demontirana
vsa oprema;
– parc.št. 2233, zemljišče pod zgradbo
v izmeri 306 m2. Na omenjeni parceli je
zgrajena lopa za skladišče materiala;
– parc. št. 2234, zemljišče pod zgradbo
v izmeri 256 m2. Na omenjeni parceli je
zgrajena upravna stavba jamskih obratov;
– parc. št. 2238, dvorišče v izmeri
278 m2;
– parc. št. 2239, dvorišče v izmeri
221 m2;
– parc. št. 2240, gozd v izmeri
1.306 m2;
– parc. št. 2241, gozd v izmeri 763 m2;
– parc. št. 2253, travnik v izmeri 723 m2
in njiva v izmeri 203 m2;
– parc. št. 2254, pašnik v izmeri 377 m2;
– parc. št. 2255, pot v izmeri 230 m2.
Parcela št. 2231/1 je vpisana v zk. vložku
št. 1105 k.o. Idrija – mesto, ostale parcele
pa v zk. Vložek št. 594 k.o. Idrija mesto. 720
k.o. vse pri Okrajnem sodišču v Idriji.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Idrija, št. 3501-0430/2009-2 z dne 7. 9.
2009 izhaja, da so vse parcele po osnovni
namenski rabi stavbno zemljišče. Občina
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Idrija ne bo uveljavljala predkupne pravice
(potrdilo št. 3501-0431/2009-2 z dne 30. 9.
2009).
Vsi objekti so prazni. Stavba jaška s stolpom (parcela št. 2231/2), kovačija (parcela
št. 2236) in nakladalna postaja (parcela št.
2235) so proglašeni za spomenik državnega
in niso predmet prodaje. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu (kolikor bo le-ta izrazil
željo) dovolil vpisati služnostno pravico hoje
in vožnje v breme parcele št. 2231/2.
Izklicna cena je 660.000,00 €.
D) Delavnica v pritličju objekta bivših
mehaničnih delavnic Rudnika Idrija, Arkova 41, v izmeri 240,64 m2. Izklicna cena je
73.990,00 €.
E) Pisarniški prostori bivše davčne uprave v zgornji etaži objekta na Arkovi 41, Idrija,
v skupni izmeri 444,33 m2 (23 pisarn v skupni izmeri 311,00 m2). Prostori se prodajajo skupaj oziroma po delih. Prednost pri
nakupu imajo interesenti za nakup objekta
v celoti.
Izklicna cena je 156.470,00 €, oziroma
505,00 € za m2 pri nakupu posameznih pisarn.
Najnižji znesek višanja je 250,00 €. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača kupec.
Način in rok plačila kupnine
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Kupec bo moral prodajno pogodbo skleniti v roku 8 dni po javni dražbi.
Kupnina se plača v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni
stranki prosti vseh obveznosti, prodajalec pa
ima pravico zadržati vplačano varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca št.
0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova
KBM d.d. Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške overovitve pogodbe, stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist in druge stroške.
Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se
bo vršila, dne 10. 11. 2009 ob 10. uri v sejni
sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija.
Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene. Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM s pripisom namena
nakazila »Javna dražba«.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni
dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se
bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru z direktorjem prodajalca Markom
Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net, ki posreduje tudi vse
druge informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe.
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Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije.
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, zato morebitne reklamacije
ne bodo upoštevane.
Opozorilo: prodajalec lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne
izkazane stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
Ob-6957/09
Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09 –
odl US) ter dopolnjenega občinskega Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanja na Bevkovi
ulici 4 na Dobrovem in hiše št. 35 v
Šmartnem
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda., Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Predmet prodaje:
2.1. Stanovanje na Bevkovi ulici 4 na
Dobrovem:
Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju – zahod, objekta Bevkova ulica 4,
Dobrovo, na parc. št. 1976/6 k.o. Biljana.
Stanovanje ima kuhinjo, dve sobi, kopalnico,
dva balkona, klet in garažo. Računska površina stanovanja znaša 68 m2. Stanovanje
je, razen beleža, dobro vzdrževano, tlaki in
stavbno pohištvo pa je obrabljeno skladno
s časom uporabe. Ogrevanje je klasično,
z uporabo dveh lončenih peči.
2.2. Hiša št. 35 v Šmartnem:
Stanovanjski objekt na parc. št. 1174 k.o.
Šmartno v naravi enonadstropna stanovanjska hiša locirana na koncu niza stanovanjskih objektov kot del prvotne pozidave naselja Šmartno. Računska površina objekta
znaša 37 m2. Objekt je v celoti rekonstruiran
in obnovljen. V pritličju je kuhinja in bivalni
prostor, v nadstropju pa kopalnica in spalni
prostor. Objekt ima lesen balkon z leseno ograjo. Objekt ni opremljen s centralnim
ogrevanjem.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Prodajno pogodbo pripravi Občina Brda.
4. Izklicna cena za stanovanje na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem je 82.856,29 €, za
hišo št. 35 v Šmartnem pa 45.000,00 €. Izklicna cena je tudi najnižja cena za prodajo
nepremičnin.
5. Najnižji znesek višanja je 500,00 €.
6. Kupec mora kupnino poravnati na transakcijski račun Občine Brda, št.

01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen
kot lastnik kupljene nepremičnine.
7. Javna dražba se bo vršila v prostorih
občinske uprave, v mali sejni sobi, 9. 11.
2009 z začetkom ob 9. uri za prodajo stanovanja na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem in ob
10. uri za prodajo hiše št. 35 v Šmartnem.
8. Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109, s sklicem, za namen
javne dražbe stanovanje na Bevkovi ulici 4
na Dobrovem / hiša št. 35 v Šmartnem.
9. Dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v 8 dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe, se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe,
in ki je notarsko overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
11. Nepremičnini pod točko 2 se prodajata po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
posamičnega predmeta prodaje. Vse stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave
pogodbe, overitev po notarju, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet nepremičnin,
nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisije za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl.
US).
Komisija za izvedbo postopka javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
12. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po e-naslov: info@obcina-brda.si.
Občina Brda
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Razpisi delovnih mest
Ob-6935/09
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice,
na podlagi 20., 34. in 36. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja m/ž Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še:
– ima VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe v skladu s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– izkušnje na področju vodenja;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– organizacijske sposobnosti in smisel
za delo z ljudmi, kar dokazuje s svojim preteklim delom;
– znanje uporabe informacijskih tehnologij ter
– predloži program dela zavoda,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda ali brez opravljenega programa z obveznostjo, da ga zaključi
v enem letu.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Mandat bo direktorju začel
teči predvidoma 18. 2. 2010 po predhodnem
soglasju ministra za delo, družino in socialne zadeve.
Rok za prijavo na razpis je 12 dni po
objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu
s kratkim življenjepisom in programom dela
zavoda naj kandidati pošljejo na naslov:
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, z oznako »Svet zavoda – za razpis«
s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni z zakonitem roku.
Razpisna komisija Doma upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ob-6936/09
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Obalnega doma upokojencev Koper
– Casa costiera del pensionato Capodistria,
Krožna cesta 5, Koper, na podlagi 20. in
35. člena Statuta zavoda razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta zavoda lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še:
– VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe
v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– zaželeno, da predloži program dela in
vizijo razvoja doma;
– zaželeno znanje italijanščine.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let. Rok za prijavo na
razpis je 15 dni po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu z življenjepisom in programom dela in vizijo razvoja doma naj kandidat/tke pošljejo na naslov: Obalni dom upokojencev Koper – Casa
costiera del pensionato Capodistria, Krožna
cesta 5, 6000 Koper, z oznako »Svet zavoda – za razpis« s pripisom »Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Obalni dom upokojencev Koper – Casa
costiera del pensionato Capodistria
Št. 104
Ob-6943/09
Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla
Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, tel. 07/34-82-112, faks 34-82-112, na
podlagi 34. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje
(Uradni list RS, št. 19/09 in 42/09) objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Pavla
Golie Trebnje.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali ustrezne druge smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju knjižničarstva,
– vodstvene sposobnosti oziroma izkušnje,
– znanje tujega jezika,
– bibliotekarski izpit.
Če kandidat/ka bibliotekarskega izpita
nima, ga mora opraviti najkasneje v roku
enega leta.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
pet let.
Kandidati/ke naj pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisanih
pogojev pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje« na
gornji naslov v 15 dneh po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Ob-6955/09
Svet Javnega zavoda Koroško višje in
visokošolsko središče na podlagi 11. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče (Uradni
list RS, št. 38/04), 33. in 34. člena Statuta
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče ter sklepa Sveta javnega
zavoda z dne, 29. 9. 2009, objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Koroško
višje in visokošolsko središče.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj
na področju izobraževanja,
– izkazuje strokovne in delovne dosežke
na področju izobraževanja,
– ima sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik
(angleščina).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za štiriletni
mandat. Kandidat mora k prijavi priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Kandidati svoje vloge skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev posredujejo v zaprti ovojnici na naslov: JZ Koroško višje in
visokošolsko središče, Pod gradom 4, 2380
Slovenj Gradec, s pripisom: »Razpis za direktorja«, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljenem
izboru.
Svet Javnega zavoda Koroško višje
in visokošolsko središče
Ob-6983/09
Svet zavoda Obalne lekarne Koper,
Koper, Kidričeva ulica 2, na podlagi 28. in
29. člena Statuta javnega zavoda Obalne
lekarne Koper, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 28.
člena Statuta javnega zavoda Obalne lekarne Koper, ki so:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
smeri,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem,
– aktivno znanje italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjena kopija spričevala oziroma diplome, overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o aktivnem znanju italijanskega jezika),
z opisom delovnih izkušenj ter kratek življenjepis, pošljite v 8 dneh od objave razpisa
na naslov: Svet zavoda Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper, z oznako
»Prijava na razpis za direktorja«.
Pomanjkljivih prijav svet zavoda ne bo
obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni od dneva objave
razpisa.
Svet zavoda Obalne lekarne Koper
Ob-7015/09
Upravni odbor Slovenske odškodninske
družbe, d.d., na podlagi 42. člena v povezavi z 38. členom Statuta Slovenske odškodninske družbe, objavlja razpis za
namestnika direktorja za področje
upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let.
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Za navedeno delovno mesto se poleg
izpolnjevanja z Zakonom o gospodarskih
družbah določenih pogojev zahteva še izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– ustrezno strokovno znanje in izkušnje
s finančnega področja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in dosedanje zaposlitve oziroma izpis o obdobjih zavarovanja
v Republiki Sloveniji, ki ga izda Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– potrdilo o nekaznovanosti v smislu 255.
člena Zakona o gospodarskih družbah, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
angleškega jezika.
Aktivno znanje angleškega jezika se
izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju
jezika ali z dokazilom, da se je kandidat
šolal v angleškem jeziku ali dokazilom, da
je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem
jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz
angleškega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev,
kratkim življenjepisom in okvirnim programom dela za zagotavljanje ciljev poslovanja Slovenske odškodninske družbe, d.d.,
v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Slovenska odškodninska družba, d.d. (Ne
odpiraj – razpis za namestnika direktorja za
področje upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi), p.p.
139, 1001 Ljubljana.
Kandidati lahko pridobijo na spletni strani Slovenske odškodninske družbe, d.d.,
(www.so-druzba.si) ustrezne informacije
oziroma gradivo kot podlago za izdelavo
navedenega programa.
Kandidati bodo obveščeni o izidu razpisa
oziroma izbiri v roku 8 dni po odločitvi.
Upravni odbor
Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Št. 1114
Ob-7053/09
Socialno varstveni zavod Dutovlje razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne
2. 9. 2009 delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ga prava, izpolnjuje še naslednje pogoje,
določene v 56. oziroma 57. členu in 69.
členu* Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 3/07, 23/07 popr., 41/07 popr.) ter v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v SVZ
Dutovlje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu, ali
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo ali
– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena tega zakona in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja
Socialno varstveni zavod Dutovlje.
Direktor/ica Socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve, druge ali
tretje alineje imeti opravljen Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje
je lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, Programom dela Socialno varstvenega zavoda Dutovlje za naslednje mandatno
obdobje in življenjepisom naslovijo kandidati/ke na Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje,
z oznako »razpis za direktorja/ico« v roku 8
dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Socialno varstveni zavod Dutovlje
∗
69. člen ZSV: »Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni
sodelavci.
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci,
ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje
za socialno delo in so opravili pripravništvo ter
strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva.
Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto
delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit
po tem zakonu ...«
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Druge objave
Št. 478-113/2009/3
Ob-6932/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je počitniški objekt, na
naslovu Ulica Matije Vlašiča Ilirika 12, Novigrad, Republika Hrvaška, parc. št. 1637,
hiša v izmeri 77 m2, dvorišče v izmeri 369 m2
pripisani pri zk. vl 4007, k.o. Novigrad, Republika Hrvaška.
Predmetna nepremičnina je zajeta v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični
vrednosti nad 300.000€ za organe državne
uprave in za pravosodne organe za leto
2009 (OdRNPD09-A), Uradni list RS, št.
25/09 z dne 3. 4. 2009.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
16. 11. 2009 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana – glavna pisarna, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega zbiranja ponudb: Oddaja ponudbe za počitniško enoto – Karpinjan.
Številka zadeva: 478-113/2009/.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije in Republike Hrvaške
lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar
mora preveriti vsak ponudnik zase.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo kupnino izmed vseh
popolnih ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se
bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila dodatna dražba. Dražba se izpelje,
po odpiranju ponudb, izklicna cena je enaka
najugodnejši ponudbeni ceni, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Ponudbe se bodo odpirale dne 17. 11.
2009 ob 10. uri v sejni sobi v tretjem nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, Ljubljana.
4. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za javno upravo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
5% ni vključen v ceno in ga kupce plača
pristojnemu hrvaškemu državnemu organu,
v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7200013-75530109, z navedbo
namena nakazila: javno zbiranje ponudb
Karpinjan.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb
Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo potekal, dne 10. 11. 2009 od 11.
do 12. ure. Udeleženci ogleda se morajo
predhodno najaviti. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite
na Ano Ivanšek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-15,
e-pošta: ana.ivansek@gov.si.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb in v zvezi s prijavo
udeležbe bodo objavljene na spletni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javnem
zbiranju ponudb
Ponudniki morajo v obliki in roku, ki je
naveden v tretji točki, podati ponudbo na
obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem.
Poleg slednjega pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene kupnine.
– 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, v 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);
– potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge
ali tretje alineje te točke, lahko le te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev
iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo

vodila javno odpiranje ponudb, izločen 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 reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 007-39/2009/30
Ob-6937/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Branka Prokopa, sodnega cenilca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništva -geotehnike, z dnem 30. 9. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-54/2006
Ob-6944/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in 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 zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Kompleks nepremičnin v Medvedjaku, ki
predstavlja parc. št. 1513/110, v naravi stanovanjska stavba v izmeri 142,00 m², parc. št.
1513/111, v naravi dvorišče v izmeri 847,00
m², stanovanjska stavba v izmeri 82,00 m²,
gospodarsko poslopje v izmeri 59,00 m² in
funkcionalni objekt v izmeri 6,00 m², vse k.o.
Trava, parc. št. 1513/112, v naravi pot v izmeri 227,00 m² ter parc. št. 1513/113, v naravi pot v izmeri 16,00 m², obe k.o. Trava ter
parc. št. 1513/114, v naravi dvorišče v izmeri
3.403 m², poslovna stavba v izmeri 135 m²
in gospodarsko poslopje v izmeri 18 m², k.o.
Trava in parc. št. 1513/109, v naravi dovozna
pot v izmeri 70,00 m² ter parc. št. 1513/115,
v naravi dovozna pot v izmeri 66,00 m², obe
k.o. Trava. Skupna kvadratura zemljišča, ki je
predmet prodaje, je 5.071,00 m².
Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu
8216/10000 in Občina Loški Potok v deležu
1784/10000.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup
vseh nepremičnin, bo izločena iz nadaljnje
obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega ra-
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čuna prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za navedene nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 150.000,00 €. V ta znesek ni vštet
davek na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene (ne izhodiščne!) cene. Varščino
vplačajo na račun Ministrstva za notranje
zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic št.
28 17116-2990008-39903109.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po
predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem,
tel. 01/898-65-41, pri katerem dobite tudi
vse dodatne informacije v zvezi s nepremičninami, ki so predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri
Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov
sasa.renko@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za nakup kompleksa nepremičnin v Medvedjaku«.
Številka zadeve: 478-54/2006.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 10. 11. 2009 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 10. 1. 2010.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup celotnega kompleksa nepremičnin;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po
opravljeni izbiri;
– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV;
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– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 11.
2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 007-39/2009/31
Ob-6958/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Marije Rasteiger, sodne izvedenke,
imenovane za strokovno področje ekonomije – financ, z dnem 15. 9. 2009.
2. Vekoslave Korošec, sodne izvedenke,
imenovane za strokovno področje ekonomije – financ, z dnem 2. 10. 2009.
3. Marka Stokina, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje strojev in
opreme – kovinske in nekovinske predelovalne opreme, strojev in naprav, z dnem
8. 10. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6933/09
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSODPO) (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetih sklepov Občinskega sveta o letnem programu prodaje stvarnega premoženja Občine Kuzma za leto 2009, dne 25. februarja in 7. septembra 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks
02/555-80-18.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražnica): zazidano stavbno zemljišče
parc. št. 275 (poslovni objekt–st. stavba,
v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega
objekta, v velikosti 143 m2); nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 275 (dvorišče,
v velikosti 1329 m2), delno nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 277 (park, v velikosti 1180 m2) in strojna oprema v sušilnici
ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo
v območju poselitve. Nadalje sta predmet
prodaje tudi preostali del parc. št. 277park, ki je kmetijsko zemljišče, v velikosti
1962 m2 in pa kmetijsko zemljišče parc.
št. 276 – igrišče, v velikosti 800 m2, ki pa
se prodajata v skladu z Zakonom o kme-

tijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh
nepremičnin znaša skupaj z 20% DDV
153.521,15 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in strojni opremi je v ceno vključen
20% davek na dodano vrednost. 2% davek
na promet nepremičnin, ki se obračuna pri
kmetijskih zemljiščih ni vključen v ceno in
ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča
se prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja domačija Kisilak, Dolič 64): zazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1228 (stanovanjska stavba 66 m2, stavba 116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1228
(dvorišče 249 m2) ter parc. št. 1229 (sadovnjak 664 m2). Nadalje so predmet prodaje še kmetijska zemljišča, parc. št. 203
(travnik 1487 m2), parc. št. 1178 (sadovnjak
486 m2), parc. št. 1199 (travnik 1191 m2),
parc. št. 1208 (travnik 613 m2), parc. št.
1230 (travnik 1341 m2), parc. št. 1694 (travnik 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva 446 m2),
parc. št. 1173 (njiva 1138 m2), parc. št. 1198
(njiva 2172 m2), parc. št. 1206 (sadovnjak
672 m2), parc. št. 1695 (njiva 494 m2), parc.
št. 1231 (gozd 4181 m2) in parc. št. 1693
(gozd 6367 m2), ki pa se prodajajo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh nepremičnin z vključenim 20%
DDV znaša 24.841,50 €. Pri nezazidanih
stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 20%
davek na dodano vrednost.
Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot
celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
c) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg
Pelcar Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 775 (neplodno, v velikosti
238 m2) in ocenjeni vrednosti 1.428,00 €.
V ceno je vključen 20% davek na dodano
vrednost.
3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se
bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS,
št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa
bodo izobešene na oglasni deski Upravne
enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter
na enotnem državnem portalu e-uprava.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno–kupljeno«. Kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni
posel neveljaven.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so
članice Evropske skupnosti.
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8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje so določene v skladu
s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in
predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko
začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel
razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št.: 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. novembra 2009 na naslov: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b) ali c)«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma

Št. 007/1-7/2009
Ob-6934/09
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), in sklepa občinskega sveta Občine
Kranjska Gora, z dne 30. 9. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – zemljišča
Opis predmeta: stavbno zemljišče parc.
št. 2060/19 k.o. Dovje, neplodno v izmeri
143 m2, ki se lokacijsko nahaja med stanovanjskima stavbama Kurirska pot 23 in
Kurirska pot 24 v Mojstrani. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdal Oddelek
za okolje in prostor Občine Kranjska Gora
izhaja, da je osnovna namenska raba zemljišča DM z (območje razpršene gradnje).
Zemljišče parc. št. 2060/19 je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah pri vl. št. 953 k.o. Dovje.
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: sklenitev prodajne
pogodbe.
Pogoji prodaje:
1. Zemljišče se proda najugodnejšemu
ponudniku.
2. Najnižja ponujena cena za zemljišče
znaša 4.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin oziroma DDV.
3. Kupec mora kupnino plačati v osmih
dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini
10% od najnižje ponujene cene za nepremičnino, za katero so vložili ponudbo, na
transakcijski račun Občine Kranjska Gora,
št. 01253-0100007684. Varščina se uspelemu ponudniku brezobrestno vračuna
v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
4. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, se po izteku
roka za oddajo ponudbe, s temi ponudniki
izvede dodatna pogajanja.
5. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe oziroma plačal celotne kupnine v določenem roku, bo prodaja
razveljavljena, plačana varščina pa zapade
v korist Občine Kranjska Gora. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Stroške, povezane s prenosom lastništva nepremičnine (davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške ureditve
novega stanja v zemljiški knjigi in druge
morebitne stroške) nosi kupec.
7. Ponudniku se nepremičnina izroči
v last in posest z dnem predložitve dokazila
o plačilu celotne kupnine. Sprememba lastništva v zemljiški knjigi se dovoli po plačilu
celotnega zneska kupnine.
8. Nepremičnina se proda po načelu videno–kupljeno.
Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup zemljišča se odda
v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
(če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne
osebe;
– davčna in matična številka ponudnika;
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– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe
pa overjen izpisek iz sodnega registra, iz
katerega je razvidno, da ima sedež v Republiki Sloveniji;
– izjavo o sprejemu objavljenih pogojev
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje, določene v pogojih prodaje;
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno
s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za nakup zemljišča« in oznako »Ne odpiraj«.
Ponudbo je potrebno poslati najkasneje
v roku osmih dni po objavi. Kot pravočasno
ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana
priporočeno po pošti zadnji dan določenega
roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe se ne bodo obravnavale.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena zemljišča.
O sprejemu ponudbe bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek prodaje do sklenitve pravnega posla – prodajne pogodbe, ustavi.
Informacije, ogled nepremičnine: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo,
zainteresirani kupci lahko dobijo na Občini
Kranjska Gora, pri Egidiji Košir Mrovlje, na
direktni tel. 04/58-09-819, ali preko notranje centrale številka 04/58-09-800, po e-pošti: kosir@kranjska-gora.si ali preko faksa
04/58-09-824.
Občina Kranjska Gora
Št. 030-0050/2009
Ob-6953/09
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, na podlagi 31. in 21.
člena Zakona o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07, s spremembami), 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, s spremembami), Odloka o proračunu Občine Škofja
Loka za leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofja Loka, številka: 3502-0050/2009,
z dne 13. 10. 2009, objavlja vabilo za
javno zbiranje ponudb
za oddajo premičnin v lasti Občine
Škofja Loka v najem
I. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, matična številka: 5883318,
davčna številka: SI18947271.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja 30 drogov javne razsvetljave v najem
za namen: namestitev ogrodja reklamnih
panojev (obešank). Pogoji najema, natančnejši opis predmeta, to je lokacije drogov
javne razsvetljave, pogoji glede vsebine,
oblike in namestitve obešank ter vsa preostala ponudbena dokumentacija (natančnejša navodila ponudnikom, obrazci ponudbe,
jamstev, osnutek najemne pogodbe, itd.)
so objavljeni na spletni strani organizatorja
javnega zbiranja ponudb – najemodajalca:
www.skofjaloka.si.
III. Vrsta pravnega posla: Najemodajalec
bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo
za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.
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IV. Izhodiščna letna najemnina: izhodiščna letna najemnina za 30 drogov znaša
4.560,00 EUR (brez DDV, ki ga plača najemnik). Plačilo taks po Odloku o občinskih
taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 40/09) zapade po izdaji dovoljenja za
namestitev taksnega predmeta; takse se
bodo obračunavale v skladu z navedenim
odlokom.
V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
– Ponudnik mora biti registriran za opravljanje oglaševalske dejavnosti.
– Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene (z DDV),
na podračun Občine Škofja Loka, št.
01322-0100007116, ki se vodi pri UJP Kranj,
sklic.: 18 76228-7221002-35025009, s pripisom »varščina-DV«. Vplačana varščina se
izbranemu ponudniku brezobrestno vračuna
v najemnino, ostalim ponudnikom pa se brez
obresti vrne v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom.
– Ponudnik predloži zavezujočo ponudbo, ki vsebuje: podatke o ponudniku, ustrezna dokazila o opravljanju dejavnosti, izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
vse navedeno je z natančnejšimi navodili in
razčlenitvijo pogojev ter meril objavljeno na
spletni strani www.skofjaloka.si.
VI. Pogoji najema
– Predmet tega javnega zbiranja ponudb
se oddaja v najem kot celota, ponudbo je
mogoče podati le za vseh 30 drogov javne
razsvetljave.
– Površina oglaševalskega prostora je
dvostranska.
– Kupec je dolžan plačati celotno letno
najemnino v roku 8 dni od izstavitve računa. Hkrati z izdajo računa za plačilo letne
najemnine bo najemniku odmerjena tudi taksa v skladu z Odlokom o občinskih taksah
v Občini Škofja Loka.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru
se podana varščina ponudnika zadrži ter
prične postopek izbire naslednjega najugodnejšega ponudnika. Občina Škofja Loka
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
– Plačilo celotne letne najemnine roku
8 dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina najemne pogodbe.
VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
– Ponudniki morajo oddati ponudbo
z vsemi prilogami do vključno 6. 11. 2009
do 10. ure na naslov: Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka. Upoštevale se bodo le tiste
ponudbe, ki bodo oddane na obrazcih in
v skladu z navodili razpisne dokumentacije,
objavljene na www.skofjaloka.si.
– Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj
Ponudba: Oddaja premičnin v lasti Občine
Škofja Loka v najem – 30 drogov javne razsvetljave«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
naveden naslov pošiljatelja.
– Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani h dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi po dopolnitvi ne bo popolna,
se izloči iz izbirnega postopka.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni po roku, določenem za odpiranje ponudb.
– Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika opravi pristojna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komisija, imenovana s strani župan Občine
Škofja Loka.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena letnega
najema.
– V primeru, da dva ali več ponudnikov
podajo enako ceno letnega najema, bodo
v postopek vključena pogajanja. Po prejemu
ponudb se lahko z namenom doseganja za
najemodajalca ugodnejše ponudbe izvedejo
dodatna pogajanja.
– Objava javnega poziva za zbiranje ponudb Občine Škofja Loka ne zavezuje, da
bi bila dolžna z najugodnejšim ali katerim
koli drugim ponudnikom skleniti najemno
pogodbo.
– Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti že začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi. V slednjem primeru se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Podrobnejše informacije: dodatne
podrobnejše informacije o predmetu najema
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo pri
kontaktni osebi: Miloš Bajt, tel. 04/511-23-39,
e-mail: milos.bajt@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka
Št. 113/2009
Ob-6970/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo
(MUV, št. 12/2009), 5. člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in točke 5, sklepa št. 62, 31. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 10. 2009, Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
(v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.), Grajska
ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je:
Zemljišče, parc. št. 9/2, v izmeri 2452 m2,
k.o. Ob železnici, ki je v lasti Mestne občine
Maribor. Zemljišče se nahaja na območju,
kjer velja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove
mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07,
14/08 in 15/08, ter obvezna razlaga MUV, št.
1/08 in 5/08) in je predvideno za centralne
dejavnosti – Pravoslavno cerkev.
Zemljišče, parc. št. 9/2, k.o. Ob železnici, bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, to je višjo ali enako od izhodiščne
cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 155.702,00 €. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene, na transakcijski račun JP
GSZ d.o.o., št. 04515-0000651184, odprt
pri NKBM d.d., najkasneje do torka, 3. 11.
2009,

– v pisni ponudbi, ki vsebuje ime in
sedež ponudnika, je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da ponudba
velja do četrtka, 31. 12. 2009.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudba
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za
nakup zemljišča, k.o. Ob železnici – Ne odpiraj«, mora biti na sedežu JP GSZ d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje
do srede, 4. 11. 2009, do 9. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje po ceniku pravnih storitev za leto
2009.
9. Ustavitev postopka
JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-422 ali 02/22-01-423 ali
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-6971/09
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem pre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
moženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so novi poslovni prostori v Upravni stavbi, na naslovu Tržaška
cesta 50 A v Logatcu:
a) Poslovni prostor namenjen poštnim
storitvam v skupni velikosti 298,94 m2 in
solastništvo na skupnih prostorih in zunanjih
površinah v sorazmernem deležu. Poslovni
prostor se nahaja v severnem krilu objekta
in je sestavljen iz:
– kleti, v izmeri 36,40 m2,
– pritličja (pisarne), v izmeri 235,24 m2,
– nadstrešnice, v izmeri 27,30 m2.
Izklicna cena za poslovni prostor je
475.260,00 EUR oziroma 570.312,00 EUR
z vključenim 20% DDV.
b) Poslovni prostor v skupni velikosti
54,72 m2 in solastništvo na skupnih prostorih in zunanjih površinah v sorazmernem
deležu. Poslovni prostor se nahaja v pritličju sredinskega trakta objekta v neposredni bližini glavnega vhoda v stavbo in je
sestavljen iz:
– pisarne, v izmeri 49,00 m2,
– shrambe, v izmeri 2,42 m2,
– WC, v izmeri 3,30 m2.
Izklicna cena za poslovni prostor je
89.000,00 EUR oziroma 106.800,00 EUR
z vključenim 20% DDV-jem.
c) Poslovni prostor v skupni velikosti
145,10 m2 in solastništvo na skupnih prostorih in zunanjih površinah v sorazmernem
deležu. Poslovni prostor se nahaja v pritličju
zahodnega dela objekta in je sestavljen iz:
– pisarne 1, v izmeri 45,10 m2,
– pisarne 2, v izmeri 36,10 m2,
– pisarne 3, v izmeri 17,80 m2,
– hodnika, v izmeri 46,10 m2.
Izklicna cena za poslovni prostor je
217.100,00 EUR oziroma 260,052,00 EUR
z vključenim 20% DDV.
č) Poslovni prostor namenjen notarskim
storitvam v skupni velikosti 92 m2 in solastništvo na skupnih prostorih in zunanjih
površinah v sorazmernem deležu. Poslovni
prostor se nahaja v pritličju jugozahodnega
dela objekta in je sestavljen iz:
– pisarne 1, v izmeri 17,70 m2,
– pisarne 2, v izmeri 22,00 m2,
– pisarne 3, v izmeri 31,00 m2,
– hodnika, v izmeri 21,30 m2.
Izklicna cena za poslovni prostor je
132.200,00 EUR oziroma 158.640,00 EUR
z vključenim 20% DDV.
d) Arhiv v kleti stavbe, v velikosti
17,00 m2.
Izklica cena za arhiv je 20.720,00 EUR
oziroma 24.864,00 EUR z vključenim 20%
DDV.
e) Pokrita parkirišča, ki se nahajajo v sklopu upravnega centra pod objektom. Velikost
enega pokritega parkirišča je 15 m2.
Izklica cena za eno pokrito parkirišče
je 12.190,00 EUR oziroma 14.628,00 EUR
z vključenim 20% DDV.
f) Odprta parkirišča, ki se nahajajo
v sklopu upravnega centra ob ograji okoli
objekta. Velikost enega odprtega parkirišča
je 12,50 m2.
Izklica cena za eno odprto parkirišče
je 4.060,00 EUR oziroma 4.872,00 EUR
z vključenim 20% DDV.

2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
s povratnico do 4. 11. 2009 do 10. ure na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo, 4. 11. 2009
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije in možnost ogleda
po predhodnem dogovoru lahko dobite pri
Občinski upravi Občine Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Št. 478-0069/2009-1
Ob-6981/09
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07), Letnega načrta razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2009 in Posamičnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Štore za leto 2009
z dne 12. 10. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Štore
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV.
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divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40,
faks 03/780-38-50.
2. Opis predmeta prodaje: del stavbe,
dvosobno stanovanje v izmeri 53,34 m2,
na naslovu Cesta XIV. divizije 47, Štore,
vpisano v podvložku št. 564/1, k.o. Teharje. Stanovanje je zasedeno z uporabnikom
na podlagi najemne pogodbe za nedoločen
čas. V podvložku št. 564/1, k.o. Teharje,
stanovanje ni določeno.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno. Kupec na kupljeni nepremičnini nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij. Kupec kupuje stanovanje v kakršnem stanju je in nima pravice uveljavljati
večjih pravic, kot jih je imel lastnik, prav tako
se ne smejo z nakupom stanovanja spreminjati določila najemne pogodbe z uporabnikom stanovanja.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne
pristopi k sklenitvi pogodbi in le – te ne sklene, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, znaša 28.500,00 EUR.
Prodajalec plača predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in stroške notarske
overitve pogodbe, ostale stroške (stroške
prenosa lastninske pravice, itd.) pa plača
kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšane
za varščino) je 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki
ga izda prodajalec. Kupec je dolžan plačati
kupnino po ponujeni ceni. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se
nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100 – 0100002959 pri Banki Slovenije,
z navedbo: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 1/2009«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer
v vplačanem znesku brez obresti. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator obdrži njegovo
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in matično številko
(samostojni podjetniki);
– pravne osebe morajo navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko,
matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji tega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ter navedbo številke transakcijskega računa in naziv
banke za izvedbo vračila varščine;
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– izjavo, da ponudba velja še najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb;
Ponudba se šteje za veljavno in popolno,
če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2009 na naslov: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako
»Javno zbiranje ponudb – stanovanje, Cesta XIV. divizije 47, Štore – Ne odpiraj«. Za
pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
na sedež prodajalca dostavljene navedenega dne do 12. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne
ponudbe v torek, dne 10. 11. 2009 ob 9. uri
na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo
komisijsko.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni.
11. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo kupnino. V primeru, če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko postopek prodaje
nepremičnine ustavi kadarkoli do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana varščina brez obresti.
O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
13. Dodatne informacije o nepremičnini:
dodatne informacije o nepremičnini in pogojih javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani dobijo na tel. 03/780-38-40 v času
uradnih ur Občinske uprave Občine Štore
(kontaktni osebi – Jože Šepec in Maja Čagalj Godec). Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletnem naslovu:
www.store.si.
Občina Štore
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Evidence sindikatov
Št. 101-17/2009-2
Ob-6199/09
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice LOOMIS SIS, z dne
17. 6. 2009, s sedežem sindikata Letališka
cesta 10, 2312 Orehova vas.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 22, z dne 7. 9. 2009.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat delavcev prometa in
zvez, Sindikalna podružnica LOOMIS SIS,
identifikacijska številka je 2398818.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6946/09
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Grafičar, Maturant&ka.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Marjeta Zevnik (predsednica), Robert
Šega (namestnik predsednice), Dragica Čepin, Brane Piano, Sonja Tominec.
Začasna direktorica: Marjeta Zevnik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6947/09
Ofentavšek Tone, samostojni podjetnik
posameznik, s popolno firmo Oplast, predelava plastičnih mas, Ofentavšek Tone, s.p.,
s sedežem Tepanje 63, 3210 Slovenske Konjice, vpisan v Poslovni register Slovenije
z matično št. 1365410000, v skladu z drugim
odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam na podlagi določb 668. člena
oziroma 673. člena ZGD-1 zgoraj navedeno
podjetje statusno preoblikovati na način, da
ga bom prenesel na prevzemno kapitalsko
družbo. Firma prevzemne kapitalske družbe, na katero bom prenesel svoje podjetje,
je Oplast d.o.o., s sedežem Tepanje 63,
3210 Slovenske Konjice.
Prenos podjetja samostojnega podjetnika na prevzemno kapitalsko družbo bo
predvidoma izveden do 31. 3. 2010, pri čemer bo kot dan obračuna prenosa podjetja
upoštevan datum 31. 12. 2009. Z dnem
vpisa prenosa podjetja na prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane univerzalni
pravni naslednik samostojnega podjetnika posameznika v povezavi s prenesenim
podjetjem in se od dneva obračuna prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja
podjetnika, ki se nanašajo na preneseno
podjetje, opravljena za račun prevzemne
kapitalske družbe.
Oplast, predelava plastičnih mas,
Ofentavšek Tone, s.p.
Ob-6986/09
ATENA zavarovalno posredništvo Veronika Vrhovnik s.p., Ulica bratov Kraljič 16,
Ljubljana, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da
bo 31. 1. 2010 prenesla dejavnost na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo in bo tako prenehala s svojo dejavnostjo
dne 31. 1. 2010.
ATENA zavarovalno posredništvo
Veronika Vrhovnik s.p.
Ob-6987/09
Zavarovalno zastopanje Igor Kobal s.p.
Tacenska c. 90, Ljubljana, v skladu z določili
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja, da bo 31. 1. 2010 prenesla dejavnost na novoustanovljeno družbo z omejeno
odgovornostjo in bo tako prenehala s svojo
dejavnostjo dne 31. 1. 2010.
Zavarovalno zastopanje Igor Kobal s.p.
Ob-7014/09
Uprava družbe Tabor Ljubljana, d.d.,
Tabor 9, 1000 Ljubljana, v skladu s prvim
odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje
in upnike o nameravani pripojitvi družb Staninvest 1, d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana in
UPR d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljub
ljana, kot prevzetih družb k družbi Tabor
Ljubljana d.d. kot prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe Tabor Ljub
ljana d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
predložila pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.

Delničarjem prevzemne družbe Tabor
Ljubljana, d.d. je v prostorih uprave družbe,
na naslovu Tabor 9, Ljubljana, omogočen
pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1: predloga pogodbe o pripojitvi,
notarskega zapisa sklenjene pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki so udeležene
pri pripojitvi, skupnega poročila uprave in
poslovodstva družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi, in poročila nadzornega
sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Uprava bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno izročila prepis pogodbe o pripojitvi in ostalih listin iz drugega odstavka 586
člena ZGD-1.
Uprava prevzemne družbe Tabor Ljub
ljana, d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za
navedeno pripojitev odločala skupščina,
zato skupščine družbe Tabor Ljubljana d.d.
v ta namen ni sklicala. Delničarji, ki imajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, imajo v roku enega meseca od dneva sprejetja sklepa prevzemne družbe kot edinega
družbenika prevzetih družb o soglasju za
pripojitev pravico zahtevati sklic skupščine
družbe Tabor Ljubljana, d.d., ki naj odloči
o soglasju za pripojitev. Uprava prevzemne
družbe, kot edinega družbenika prevzetih
družb bo sklep o soglasju za pripojitev sprejela dne 24. 11. 2009.
Tabor Ljubljana, d.d.
Ob-6895/09
Likvidacijski upravitelj družbe LIV Hidravlika in kolesa, predelava kovin in plastike, d.o.o. – v likvidaciji, Industrijska c.
2, 6230 Postojna, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru, Srg
2009/27237, z dne 1. 10. 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 LIV Hidravlika in kolesa,
predelava kovin in plastike, d.o.o. – v likvidaciji, Industrijska c. 2, 6230 Postojna.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na naslov: Industrijska c.
2, 6230 Postojna, v dveh izvodih z dokazili,
ki izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Hkrati likvidacijski upravitelj poziva dolžnike družbe LIV Hidravlika in kolesa, predelava kovin in plastike, d.o.o. – v likvidaciji,
da brez odlašanja poravnajo svoje obveznosti do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Fin-Maxim naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin
Ob-6979/09
Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji,
Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa o vpisu redne likvidacije z dne
29. 9. 2009 in 412. člena ZGD-1 objavlja
poziv upnikom.
Vse upnike Agencije za šport Ljubljana
– v likvidaciji, pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS. Prijave terjatev

je treba predložiti z ustrezno dokumentacijo
likvidacijskemu upravitelju na naslov: Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji, Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana.
Agencija za šport Ljubljana –
v likvidaciji

Sklici skupščin
Ob-6980/09
Direktor družbe LG-Metal trgovina in storitve d.d., Rogozniška cesta 4, Ptuj, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in 5.B člena Statuta
družbe sklicujem
14. redno skupščino
delničarjev družbe LGM d.d.,
ki bo v sredo 25. novembra 2009, ob 10.
uri, v sejni sobi uprave LGM d.d. na Rogoniški c. 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
za predsednika skupščine se imenuje Danilo Delič, za preštevalca glasov pa Silva
Cajnko in Marta Pignar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen iz Ptuja.
2. Seznanitev z revizijskim poročilom
neodvisnega revizorja Valuta d.o.o., sestavljenem letnem poročilu 2008 in uporabo
bilančnega dobička s predlogom razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
2.1. Skupščina se seznani z revizijskim
poročilom neodvisnega revizorja o sestavljenem letnem poročilu 2008 in podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo
v letu 2008.
2.2. Čisti dobiček v letu 2008 v višini
29.264 EUR ostane nerazporejen. Uprava
in nadzorni svet predlagata skupščini, da
odloči, da ostane bilančni dobiček v znesku
56.595 EUR nerazporejen.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ptuju, Rogozniška c. 4, vsak dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Če se bo skupščine udeležil
pooblaščenec, je potrebno prijavi priložiti
pooblastilo, ki mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine družbe prosimo delničarje in
pooblaščence,da se oglasijo pri preštevalcu glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim
vrstni redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Direktor LGM d.d.
Danilo Goričan u. dipl. ing.
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Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, določil 15. člena
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena
Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujem
45. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 11. 2009, ob
15. uri, v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.
Predloga sklepov:
Sprejme se predlagani dnevni red.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Potrditev Rebalansa finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2009 in
seznanitev z Rebalansom poslovnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2009.
Predloga sklepov:
Skupščina potrdi Rebalans Finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto
2009.
Skupščina se je seznanila z Rebalansom Poslovnega načrta Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. za leto 2009.
3. Imenovanje člana uprave Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlog sklepa:
Na podlagi tretjega odstavka 247. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in prvega odstavka 26. člena
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. skupščina
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., za člana uprave
imenuje Bachtiarja Djalila.
Član uprave Bachtiar Djalil se imenuje z dnem 1. 1. 2010 za petletni mandat,
v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
4. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (to je na presečni dan 19. 11.
2009). Delničar skladno z 246. členom
ZPIZ-1 izvršuje svoja upravičenja preko
članov skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada
Republike Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapital-
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ske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Člani
skupščine prejmejo gradivo za skupščino
s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo
tudi po pošti.
Vsak član skupščine lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Člani
skupščine lahko zahtevo po dodatni točki
dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Vsak član skupščine lahko k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki daje predloge
sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem
listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge člane skupščine
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar Republika Slovenija lahko na
skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Aleksander Svetelšek
predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Nasprotni predlogi
Ob-6982/09
Uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana,
v zvezi s 1. izredno skupščino Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ki bo dne
6. 11. 2009 ob 11. uri, v dvorani Tri lilije,
Poženelova ulica 22, Laško, obvešča člane
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
da je dne 15. 10. 2009 prejela predlog člana
Antona Hrena, Pot v Hrastovec 23, 1000
Ljubljana, k 3. točki dnevnega reda, da se
predlagani sklep o imenovanju štirih novih
članov nadzornega sveta, ki bodo predstavniki članov družbe Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z., spremeni, kot sledi:
Predlog sklepa k 3. točki dnevnega
reda:
Za člane nadzornega sveta družbe, ki
v nadzornem svetu predstavljajo člane družbe, se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
– Anton Hren, Pot v Hrastovec 23, 1000
Ljubljana, EMŠO: 1203934500301;
– Jože Dolenc, Oprešnikova ulica 68,
4000 Kranj, EMŠO: 2103937500158;
– Justina Pančur, Sokolska 1, 8233 Mirna, EMŠO: 1204942505149;
– Mitja Ljubeljšek, Verje 23/D, 1215 Medvode, EMŠO: 1612941500373.
Utemeljitev: član k svojemu predlogu ni
podal utemeljitve.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z.
član uprave
mag. Davor Hvala
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Zavarovanja terjatev
SV 867/2009
Ob-6948/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 867/2009 z dne 13. 10.
2009, je bila nepremičnina z ident. št. dela
stavbe 2121-472-21, tj. stanovanje v izmeri
63.31 m2, v 4. etaži, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trg Rivoli 8, Kranj, last zastaviteljev
Sulejmana Avdića in Aide Avdić, vsakega do
½, na podlagi notarskega zapisa Prodajne
pogodbe SV 738/2009 z dne 29. 9. 2009,
zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Šmartinska cesta 140, matična številka
5446546000 za zavarovanje denarne terjatve v znesku 79.000,00 EUR, z obrestmi po
obrestni meri v višini seštevka veljavnega
6-mesečnega Euribor-ja, ki se zaokroži na
osminko navzgor in obrestne marže v višini
2.40% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka
glavnice 30. 9. 2029, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnika ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01
273639010.
SV 1132/2009
Ob-6949/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1132/2009 z dne
14. 10. 2009, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 10, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Gosposvetski cesti 5,
Maribor v izmeri 65,07 m2 in pripadajočega
kletnega prostora v izmeri 3,18 m2, ki leži na
parceli številka 1398/1 in 1399, katastrska
občina Koroška vrata, last zastavitelja Borko
Petra, EMŠO 2107975500795, stanujočega
Maribor, Varlovo naselje 013, do celote, na
podlagi Darilne pogodbe z dne 6. 3. 2006,
sklenjene med Silvo Borko in Borko Črtomirom kot darovalcema ter Borko Petrom
kot obdarjencem, zastavljena v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična številka 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 1. 10. 2012.
SV 945/09
Ob-6950/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, notarke Nataše Erjavec iz Ljub
ljane, opr. št. SV 945/09 z dne 14. 10. 2009,
je bila nepremičnina – enosobno stanovanje
v pritličju objekta Ob Pristanu 2, Ljubljana,
v izmeri 39,01 m2 stanovanjske površine in
s pripadajočo drvarnico, vse v skupni izmeri 40,11 m2, s pravico souporabe skupnih
prostorov, delov in naprav, ki služijo objektu
Ob Pristanu 2, Ljubljana, kot celota, ki stoji
na parc. št. 87/15 k.o. 1722 Trnovsko Predmestje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, pridobljena na podlagi overjenega originala kupoprodajne pogodbe, z dne
14. 9. 2009, sklenjenega med zastaviteljico
kot kupovalko in Tayo Portman, kot prodajalko, last zastaviteljice Saše Vipotnik, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, matična št.
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR s pp.

SV 841/09
Ob-6977/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 841/09, DK 44/09 z dne
14. 10. 2009, je bilo stanovanje – posamezni del stavbe št. 1959-5443-29, k.o. Domžale – stanovanje št. 29/VI v 6. nadstropju
z neto tlorisno površino posameznega dela
stavbe v izmeri 49,80 m2 in uporabno površino 41,90 m2, s kletnim prostorom št. 2, vse
v večstanovanjski stavbi z ident. št. 5443, na
naslovu Ulica Matije Tomca 4, 1230 Domžale, ki leži na parcelni št. 3917, k.o. Domžale, skupaj s pripadajočim sorazmernim
solastniškim deležem, na funkcionalnem
zemljišču ter skupnih prostorih, napravah in
delih navedene večstanovanjske stavbe ter
last zastavitelja Čović Merima do 1/1, zastavljeno v korist Abanka Vipa d.d., 1000 Ljub
ljana, Slovenska cesta 58, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.200,00 EUR s pp.
SV 2438/09
Ob-7017/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane opr. št. SV-2438/09 DK-158/09
z dne 29. 9. 2009, je bila nepremičnina –
ident. št. 1754-1745-3, k.o. Šentvid, nad
Ljubljano, ki v naravi predstavlja stanovanje
št. 3, v izmeri 67,87 m2, nepremičnini ident.
št. 1754-1745-7, k.o. Šentvid, nad Ljub
ljano, ki v naravi predstavlja pomožni prostor, v izmeri 9,31 m2 in nepremičnini ident.
št. 1754-1745-8, k.o. Šentvid, nad Ljubljano,
ki v naravi predstavlja pomožni prostor, v izmeri 7,33 m2, vse v stanovanjski hiši, na naslovu Zvezda 8, Ljubljana-Šentvid, ki stoji na
parc. št. 916/1, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
in je last zastavitelja Mikek Tomislava, rojenega 16. 11. 1977, stanujočega Bočna 83,
Gornji Grad, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 9. 2009, sklenjene med njim
kot kupcem in Parazajda Brankom, Zvezda
8, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR,
s pripadki, napram dolžniku Mikek Tomislavu, stanujočem Bočna 83, Gornji Grad.
SV 2439/09
Ob-7018/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2439/09 DK-159/09
z dne 29. 9. 2009, je bila nepremičnina –
ident. št. 1754-1745-3, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, ki v naravi predstavlja stanovanje
št. 3, v izmeri 67,87 m2, nepremičnini ident.
št. 1754-1745-7, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
ki v naravi predstavlja pomožni prostor,
v izmeri 9,31 m2 in nepremičnini ident. št.
1754-1745-8, k.o. Šentvid nad Ljubljano, ki
v naravi predstavlja pomožni prostor, v izmeri 7,33 m2, vse v stanovanjski hiši, na naslovu Zvezda 8, Ljubljana - Šentvid, ki stoji
na parc. št. 916/1, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano, in je last zastavitelja Mikek Tomislava,
rojenega 16. 11. 1977, stanujočega Bočna
83, Gornji Grad, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 9. 2009, sklenjene med njim

kot kupcem in Parazajda Brankom, Zvezda
8, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Mikek Tomislavu,
stanujočem Bočna 83, Gornji Grad.
SV 2440/09
Ob-7019/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2440/09 DK-160/09
z dne 29. 9. 2009, je bila nepremičnina –
ident. št. 1754-1745-3, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, ki v naravi predstavlja stanovanje
št. 3, v izmeri 67,87 m2, nepremičnini ident.
št. 1754-1745-7, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
ki v naravi predstavlja pomožni prostor,
v izmeri 9,31 m2 in nepremičnini ident. št.
1754-1745-8, k.o. Šentvid nad Ljubljano, ki
v naravi predstavlja pomožni prostor, v izmeri 7,33 m2, vse v stanovanjski hiši na naslovu Zvezda 8, Ljubljana - Šentvid, ki stoji
na parc. št. 916/1, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano, in je last zastavitelja Mikek Tomislava,
rojenega 16. 11. 1977, stanujočega Bočna
83, Gornji Grad na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 9. 2009, sklenjene med njim
kot kupcem in Parazajda Brankom, Zvezda 8, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.000,00 EUR
s pripadki, napram dolžnici Mikek Antoniji,
stanujoči Bočna 83, Gornji Grad.
SV 2477/09
Ob-7020/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr.št. SV-2477/09 DK-184/09
z dne 30. 9. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje št. 5 na Rimski cesti 25a, Ljubljana,
v izmeri 25,90 m2, z ident. št. 1721-259-5,
ki v naravi predstavlja stanovanje, v izmeri
27,96 m2 in se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Rimska 25a,
Ljubljana, in je last zastavitelja Beganović
Zlatka, rojenega 24. 8. 1973, stanujočega
Ižanska cesta 316d, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 1. 2006,
sklenjene med njim kot kupcem in Botonič
Sanelo, Rimska 25a, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 175.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Beganović Zlatku, Ižanska
cesta 316d, Ljubljana.
SV 240/2009
Ob-7021/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–240/2009, z dne 19. 10. 2009, je bila
nepremičnina – stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 43,78 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu: Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, stoječe na parceli
št. 218/2, vložek št. 373, k.o. Ravne, ki ni
vpisano v etažno lastnino, last Ivana Mlinar
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in Frančiške Mlinar, oba Fužinarska pot 9,
pošta Mežica, vsak do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3/95, z dne 12. 4. 1995, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica: 35.000,00
EUR, – obresti: obrestna mera ob odobritvi
znaša Euribor + 3,50% odstotnih točk letno.
Pribitek v odstotnih točkah je fiksen. Obresti tečejo od črpanja kredita dalje. – zapadlost glavnice: zadnji obrok zapade v plačilo 1. 11. 2014; z možnostjo predčasnega
odplačila oziroma zapadlosti kredita, skupaj
z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi obrestmi, določenimi v kreditni pogodbi ter stroški prisilne izterjave; vse v korist
zastavne upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična številka:
5092221000, vse do dokončnega poplačila
zavarovane terjatve.
SV 241/2009
Ob-7022/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–241/2009, z dne 19. 10. 2009, je bila
nepremičnina – stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 43,78 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ob Suhi
4c, pošta Ravne na Koroškem, stoječe na
parceli št. 218/2, vložek št. 373, k.o. Ravne,
ki ni vpisano v etažno lastnino, last Ivana
Mlinar in Frančiške Mlinar, oba Fužinarska
pot 9, pošta Mežica, vsak do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3/95, z dne 12. 4. 1995, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi – glavnica: 20.000,00
EUR, – obresti: obrestna mera ob odobritvi znaša Euribor + 4,50% odstotnih točk
letno. Pribitek v odstotnih točkah je fiksen.
Obresti tečejo od črpanja kredita dalje. – zapadlost glavnice: zadnji obrok zapade v plačilo 1. 11. 2016, z možnostjo predčasnega
odplačila oziroma zapadlosti kredita, skupaj
z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi obrestmi, določenimi v kreditni pogodbi ter stroški prisilne izterjave, vse v korist
zastavne upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična številka:
5092221000, vse do dokončnega poplačila
zavarovane terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 101/2006
Os-6542/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 101/2006
z dne 10. 7. 2007, je izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja v korist upnika Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, zaradi izterjave 2.131,64 EUR s pripadki, dne
24. 8. 2007 opravil rubež 1/2 nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja
št. 2 v pritličju stanovanjske hiše Gradnikova
cesta 93, Radovljica, katerega lastnik do 1/2
je dolžnik Roman Knavs, Gradnikova cesta
93, Radovljica, in ki obsega 61,92 m2, in sicer: kuhinjsko nišo z dnevno sobo v izmeri
21,11 m2, sobo v izmeri 11,65 m2, sobo v izmeri 12,65 m2, hodnik v izmeri 4,13 m2, WC
in kopalnica skupaj v izmeri 4,33 m2, balkon
4,58 m2 in klet v izmeri 3,47 m2. Stanovanjska hiša, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, se nahaja na parceli št. 220/19 vl.
št. 825, k.o. Radovljica. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4617/2008
Os-6496/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Matija Suhadolnika, Smledniška cesta 79, 4000
Kranj, ki ga zastopa Viktor Blagotinšek iz
Tržiča, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 4. 1974, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Projekt Kranj in kupcema Francem in Irmo
Branda, Ravne 8, Tržič, za 2-sobno stanovanje v 3. etaži s kletjo večstanovanjskega objekta Kovorska cesta 17, 4290 Tržič
označenim z ident. št. 8.E, vpisanem v vl.
št. 1151/8, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Matija Suhadolnika, Smledniška cesta 79, Kranj, do 1/2 in Majde Suhadolnik,
Smledniška 79, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 2009
Dn 7002/2007
Os-6594/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Florjane Vincencije Bertoncelj, Kovorska c.
1, Tržič, ki jo zastopa odvetniška družba
Učakar in Rženičnik o.p. d.n.o. iz Kamnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 1. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem SGP Projekt Kranj in kupcem Cveto
Podviz, Cankarjeva 4, Tržič, za trisobno sta-

novanje št. 43 v večstanovanjskem objektu
Kovorska cesta 1, Tržič, označenem z ident.
št. 43.E, vpisanem v vl. št. 1085/43, k.o.
Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Florjane Vincencije Bertoncelj, Kovorska c. 1, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 9. 2009
Dn 7669/2007
Os-6595/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Nevenke Parte, Zgornje Jezersko 90, Jezersko, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
3. 11. 1993 in aneksa k pogodbi z dne 13. 1.
1994, sklenjena med prodajalcem Planiko
Kranj p.o. in kupcem Nevenko Parte, Zgornje Jezersko 90, Zgornje Jezersko za 1-sobno stanovanje št. 29 (sedaj 10) v 4. etaži
s kletjo večstanovanjskega objekta Planina
22, 4000 Kranj, označenem z ident. št. 10.E,
vpisanem v vl. št. 412/10, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nevenke Parte, Zgornje Jezersko
90, Jezersko.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2009
Dn 1514/2008
Os-6263/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Velagić Nijaza, Ulica Vide Janežičeve 3, Ljub
ljana, ki ga zastopa Etos d.o.o., Ulica 15.
aprila 3, Ljubljana, direktorica Pipuš Metka, pod opr. št. Dn 1514/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 186/75 z dne 19. 1. 1976
in aneksa z dne 30. 3. 1976, sklenjena med
IMOS – poslovno združenje za industrijsko
gradnjo Ljubljana in IBT – investicijski biroji
Trbovlje, Gimnazijska 16, za stanovanje tip
B 30/I. nadst. št. 3 v Štepanjskem naselju;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/91 z dne 30. 10. 1991, sklenjene
med Inženiring IBT Ljubljana, p.o., Proletarska 4, Ljubljana in Vilfan Ivanom, Ulica Vide
Janežičeve 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2009

Dn 18999/2007
Os-6264/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jurišić Margarete, Ziherlova ulica 43, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 5985/36 – stanovanjska raba z ident. št. 1722-04445-036,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 43, k.o. Trnovsko predmestje, dne
26. 5. 2009, pod opr. št. Dn 18999/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
390/81-M.G. o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne 8. 1. 1982 in dodatka
št. 1/412-130/82-M.G. z dne 28. 11. 1982,
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB
14, Ljubljana in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Tomažičeva cesta 10,
Ljubljana, ter Maričič Jeleno, Povšetova
104, Ljubljana, za stanovanje št. 36 v V.
nadstropju v objektu D-3 Trnovo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2009
Dn 28265/2007
Os-6297/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa Slavica Gašperlin, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 570/7
– 2-sobno stanovanje št. 7 v 2. nadstropju,
s shramob za ozimnico št. 7 v kleti in ropotarnico št. 7 v kleti, z ident. št. 1727-0947-007,
Streliška ulica 37a, Ljubljana, k.o. Poljansko
predmestje, dne 30. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 28265/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 5268/58-TV/VA
z dne 20. 11. 1958, sklenjene med Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in
Republiškim zavodom za socialno zavarovanje Ljubljana, za nakup stanovanj v Ljubljani,
Streliška 37a.
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 10. 9. 2009
Dn 31458/2007
Os-6298/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Hermes Softlab d.d.,
Litijska 51, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada
nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 1337/31 – poslovni prostor št. 204 v 1. nadstropju, z ident.
št. 1732-0820-204, v Ljubljani, Litijska 47,
k.o. Štepanja vas in v vl. št. 1337/33 – poslovni prostor št. 205 v 2. nadstropju, z ident.
št. 1732-0820-205, v Ljubljani, Litijska 47,
k.o. Štepanja vas, dne 30. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 31458/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 43/98 z dne 4. 6.
1998, sklenjene med IMOS Inženiring d.d.,
Ljubljana in Hermes - Softlab d.o.o., Ljub
ljana, za poslovni prostor v I. nadstropju (od
osi 12 do 16) in v II. nadstropju (od osi 14
do 16) v poslovno trgovskem objektu v k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009
Dn 32487/2007
Os-6301/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
NLB Leasing d.o.o., Ljubljana, Šlandrova
ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Šket Klemen iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 684/1 in
684/2, k.o. Štepanja vas, dne 30. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 32487/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, odškodninske pogodbe namesto razlastitve z dne 23. 9. 1986, št.
Li-Po/OD-152/86, sklenjene med investitorjem Skupnost za ceste Ljubljana ter oškodovancema Rancinger Francem in Marović
Useinom, oba Poljanska 58a, Ljubljana, za
na parc. št. 684/1 in 684/2, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009
Dn 25428/2008
Os-6340/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Žunar Aleksandra in Marice, oba Ulica Hermana Potočnika 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 31 v 4. nadstropju s shrambo v kleti, na
naslovu Ulica Hermana Potočnika 19, Ljub
ljana, z ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št.
378/32, k.o. Nove Jarše, dne 17. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 25428/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 12. 2. 1982, sklenje-
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ne med Perko Nuško in Milanom, oba Ob
Kvedrovi S 11, Ljubljana (kot prodajalcema)
ter Podboršek Valentinom in Gabrijelo, oba
Cesta v Šmartno 47/b, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 31.E, vpisano v podvl. št. 378/32, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 17782/2008
Os-6341/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bizilj Frančiške, Ptujska ulica 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 159 v nadstropju, na
naslovu ob Topniški ulici, Ljubljana, z ident.
št. 163.E, vpisano v podvl. št. 3667/164,
k.o. Bežigrad, dne 20. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 17782/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče št. 504/71 02/5
z dne 22. 10. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcema) in Černe Vladimirjem ter Černe
Marijo, oba Potrčeva 8, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 163.E, vpisano v podvl. št. 3667/164,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 25426/2008
Os-6342/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Županc Rajka, Ulica Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 36 v 4. nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, z ident.
št. 36.E, vpisano v podvl. št. 378/37, k.o.
Nove Jarše, dne 17. 8. 2009, pod opr. št.
Dn 25426/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1/91 z dne 6. 12. 1991, sklenjene med
SOP Specializiranim podjetjem za industrijsko opremo Krško – v stečaju (kot prodajalcem) in Županc Rajkom, Petrovičeva 5,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
378/37, 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 navedene listine oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 25370/2008
Os-6343/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjžni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dobrovoljc Antona, Koseskega ulica 3a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 5 v 2. etaži,
Koseskega ulica 3a, Ljubljana, z ident. št.
103.E, vpisano v podvl. št. 5696/22, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 17. 8. 2009, pod
opr. št. Dn 25370/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne in prodajne pogodbe št. 78/68
z dne 11. 4. 1968, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška c. 68/a, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Dobrovoljc Antona in Alojzije,
oba Resljeva 36, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E,
vpisano v podvl. št. 5696/22, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 23365/2008
Os-6344/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Živkovič Romana, Gotska ulica 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 13
v 1. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 2,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 3017/13, k.o. Dravlje, dne 18. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 23365/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3810
z dne 31. 5. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Živkovič Milanom, Zagrebška 14,
Novo mesto (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 3017/13, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 25112/2006
Os-6345/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Djikic Živorada, Werschweilerstrasse 29, St.
Wendel, Nemčija, ki ga po pooblastilu zastopa Milojka Jaklič, Poklukarjeva ulica 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, št. 22 v 4. nad-
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stropju, na naslovu Poklukarjeva ulica 18,
Ljubljana, z ident. št. 64.E, vpisano v podvl.
št. 4035/62, k.o. Vič, dne 13. 8. 2009, pod
opr. št. Dn 25112/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1974,
sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in Djikic Živojinom, Poklukarjeva 18,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 64.E, vpisano v podvl. št.
4035/62, 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 23368/2008
Os-6346/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ule
Ivana, Hacetova ulica 21, Cerknica, ki ga
zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11
v 1. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 8,
Ljubljana, z ident. št. 89.E, vpisano v podvl.
št. 3017/89, k.o. Dravlje, dne 18. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 23368/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 70-3301
z dne 22. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Ule Ivanom in Julijano, oba
Dražica 4, Borovnica (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 89.E, vpisano
v podvl. št. 3017/89, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 32302/2008
Os-6374/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ferjančič Marjete, Tržaška cesta 39, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 36 v 1. nad., na naslovu Tržaška cesta 39, Ljubljana, z ident. št.
36.E, vpisano v podvl. št. 3984/36, k.o. Vič,
dne 17. 8. 2009, pod opr. št. Dn 32302/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 24-24/91
z dne 14. 11. 1991, sklenjene med Fakulteto
za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Majcen Miroslavo, Tržaška cesta 39, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 36.E,
vpisano v podvl. št. 3984/36, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 17278/2008
Os-6375/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Lunar Marjana, Agrokombinatska 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Jurij Klešnik, Opekarska c. 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
garažo št. 72 v nadstropju, na naslovu Športna ulica, Zalog, Ljubljana, z ident. št. 72.E,
vpisano v podvl. št. 2923/72, k.o. Kašelj, dne
20. 7. 2009, pod opr. št. Dn 17278/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. VI-25/75 z dne 3. 6. 1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39, Ljubljana, ki ga zastopa »Soseska«,
podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, Bežigrad Moste, Črtomirova 10, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Lunar Marjanom, Eiprova 15,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 72.E, vpisano v podvl. št.
2923/72, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 18815/2008
Os-6376/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Picek Kink Natalije, Koštialova ulica 1, Novo
mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino sobo št. 13 v podstrešju,
na naslovu Ravbarjeva ulica 5, Ljubljana,
z ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št. 807/13,
k.o. Bežigrad, dne 20. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 18815/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne in posojilne pogodbe
z dne 28. 12. 1965, sklenjene med »Slovenija Projekt«, podjetje za projektiranje (kot
prodajalcem) in Stenko Pavlo, Celovška 28,
Ljubljana (kot kupec in posojilojemalec), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 807/13, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3.
1973, sklenjene med Stenko Pavlo, Črtomirova ul. 21 (kot prodajalka) in Didek Matjano,
Ravbarjeva 5, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 807/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 17286/2008
Os-6377/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Petrovič Ivana, Dolenjska c. 45d, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino št. 20 v 4.
nad., na naslovu Dolenjska cesta 45d, Ljub
ljana, z ident. št. 223.E, vpisano v podvl.
št. 4404/65, k.o. Karlovško predmestje, dne
20. 7. 2009, pod opr. št. Dn 17286/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 7/92 z dne
12. 5. 1992, sklenjene med ATAC r.o. – SAT,
Slovenska c. 54, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Bogdanovič Vladimirjem ter Bogdanovič
Zdenko, oba Dolenjska c. 45d, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 223.E, vpisano v podvl. št. 4404/65, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 21121/2007
Os-6378/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zver Marije, Ljubljanska 91, Domžale, ki
jo zastopa odvetnica Vojka Lampič Božič,
Dunajska 405, Ljubljana – Črnuče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 4 v 1. nad., na naslovu Triglavska 7, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 3837/4, k.o. Bežigrad, dne 17. 8.
2009, pod opr. št. Dn 21121/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš OBS
Ljubljana – Bežigrad (kot prodajalcem) in
Zver Francem (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 3837/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 25814/2008
Os-6417/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vrhovnik Ivanke, Tržaška cesta 55, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št 11 v 3. nadstropju
s shrambo št. 11 v kleti, na naslovu Tržaška
cesta 55, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 4766/11, k.o. Vič, dne 17. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25814/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupne in prodajne
pogodbe št. 178/68 z dne 7. 8. 1968, sklenjene med GP Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Vrhovnik Janezom in Ivanko, oba Ilirska 36, Ljubljana (kot kupca), za
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nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 4766/11, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 15869/2008
Os-6418/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dobovšek Helene, Perčeva ul. 17, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Marjana Kavčič,
Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino parc. št. 419,
vpisano v vl. št. 480, k.o. Moste, dne 18. 8.
2009, pod opr. št. Dn 15869/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 30. 3. 1998, sklenjene med Skladom
za izgradnjo pediatrične klinike v Ljubljani
(kot prvo pogodbena stranka) in Dobovšek
Heleno, Bohoričeva 26, Ljubljana (kot drugo pogodbena stranka), za nepremičnino,
ki ima sedaj parc. št. 419, vpisano v vl. št.
480, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 12634/2008
Os-6419/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Miklavčič Petre, Breg pri Polzeli 68, Polzela, ki jo zastopa odvetnik Andrej Rauter,
Trdinova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 7 v 2. nad., na naslovu Štihova ulica
14a, Ljubljana, z ident. št. 21.E, vpisano
v podvl. št. 3952/21, k.o. Bežigrad, dne 9. 7.
2009, pod opr. št. Dn 12634/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-67/90 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalcem)
in Babič Jožefom, Štihova 14a, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 3952/21,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 24624/2007
Os-6420/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljice Bidovec Irene, Jurčičeva ulica 2, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, na naslovu Celovška
c. 127, Ljubljana, z ident. št. 50.E, vpisano
v podvl. št. 5155/50, k.o. Zgornja Šiška, dne
21. 8. 2009, pod opr. št. Dn 24624/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
573/62-64 z dne 30. 6. 1964, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana - Šiška, Celovška c. 87, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Jurančič Dano, Jesenkova 7, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E, vpisano
v podvl. št. 5155/50, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 24490/2006
Os-6421/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, poslovni prostor v pritličju,
na naslovu Viška 38, Ljubljana, z ident. št.
301.E, vpisano v podvl. št. 3839/37, k.o. Vič,
dne 6. 8. 2009, pod opr. št. Dn 24490/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
48/83-05/20-74 z dne 2. 2. 1983, sklenjene
med Imos-SGP Grosuplje n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in SOB Vič Rudnik
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 301.E, vpisano v podvl.
št. 3839/37, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 12295/2008
Os-6422/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Prokšelj Metke, Ulica bratov Učakar 38, Ljub
ljana in Prokšelj Tatjane, Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino garažo št. 23 v kleti, na naslovu Ulica bratov Učakar 32-34,
Ljubljana, z ident. št. 44.E, vpisano v podvl.
št. 4137/69, k.o. Zgornja Šiška, dne 22. 7.
2009, pod opr. št. Dn 12295/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. 75-1722 z dne 13. 1. 1975, sklenjene med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska c.
6 (kot prodajalcem) in Trobec Pahor Milošem, Podutiška cesta blok c-4/9, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 4137/69,
k.o. Zgornja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 8274/2009
Os-6424/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bagon Judite, tržaška cesta 51a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu Krimska ulica 11, Ljubljana, z ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 5364/3, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 20. 7. 2009, pod
opr. št Dn 8274/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-1184/91ZB z dne 17. 6. 1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Župan Frančiško, Krimska 11, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 5364/3, k.o. Trnovsko predmestje;
– prodajne pogodbe z dne 28. 9. 1992,
sklenjene med Župan Frančiško, Krimska
11, Ljubljana (kot prodajalko) in Drešar Antonom, Mikuževa 5, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 5364/3, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 10607/2008
Os-6425/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rečnik Slavice, Novo polje cesta XXI/9b,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o. Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 18, na naslovu Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št. 1645/18, k.o. Moste, dne 3. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 10607/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
011267/87 z dne 24. 6. 1987, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana (kot prodajalcem) in Papirnico Vevče, Vevška 52,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
1645/18, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 7375/2008
Os-6426/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Božice Hren,
Ob dolenjski železnici 194, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje, na naslovu Goriška ulica 69, Ljub
ljana, z ident. št. 106.E, vpisano v podvl. št.
4276/26, k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 7375/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 10. 6. 1972,
sklenjene med Fifolt Štefanom in Jožico, oba
Goriška 69, Ljubljana (kot prodajalca) in Anamarijo Vidmar, Dom in vrt št. 47, Trbovlje (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 106.E, vpisano v podvl. št. 4276/26,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 25280/2008
Os-6427/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Klančar Janeza,
Tugomerjeva 30, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje s kletjo št. 2 v 1. in 2. etaži, Ul.
bratov Komel 3, Ljubljana, z ident. št. 102.E,
vpisano v podvl. št. 2058/16, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 17. 8. 2009, pod opr. št.
Dn 25280/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 1991,
sklenjene med IMP, SKIP, p.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Korošec Klančar Marijo, Ul.
bratov Komel 3, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 102.E,
vpisano v podvl. št. 2058/16, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
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 16. 9. 2009
Dn 25430/2008
Os-6428/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Češnovar Marka, Ulica Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 39 v 4. nadstropju s shrambo v kleti, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, z ident.
št. 39.E, vpisano v podvl. št. 378/40, k.o.

Nove Jarše, dne 17. 8. 2009, pod opr. št.
Dn 25430/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja št. 73-87-S
z dne 20. 4. 1973, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) ter Češnovar
Jožico in Markom, oba Dvoržakova 6, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 39.E, vpisano v podvl. št.
378/40, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 11705/2008
Os-6429/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mikolič Bojana, Cesta dveh cesarjev 6a,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja
Gross Gutnik, Trdinova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
garažo št. 36 v pritličju na V strani, na naslovu ob Glavarjevi ulici, Ljubljana, z ident.
št. 36.E, vpisano v podvl. št. 3669/37, k.o.
Bežigrad, dne 10. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 11705/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Izola, Koper (kot prodajalcem) in
Grunčić Miloradom, Ul. bratov Učakar 34,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
3669/37, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 17265/2008
Os-6454/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miklavec Gorazda, Dane pri Sežani 70, Sežana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 50 v 4. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 3, Ljub
ljana, z ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št.
4135/50, k.o. Bežigrad, dne 20. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 17265/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 828 z dne
2. 11. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Obnova«, Titova 39, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Lah Valerijo, Grablovičeva
38, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E, vpisano
v podvl. št. 4135/50, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne16. 9. 2009
Dn 15562/2008
Os-6455/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pevec Justine Bernardke, Klanska ulica 15,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, garaža št. 255 v pritličju,
na naslovu Drenikova in Železnikarjeva,
Ljubljana, z ident. št. 55.E, vpisani v podvl.
št. 2131/55, k.o. Spodnja Šiška, dne 20. 8.
2009, pod opr. št. Dn 15562/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1040 z dne 1. 7. 1969, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo
»Standard«, Celovška cesta 87, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Sebenik Jožetom, Komardejeva 9, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 55.E,
vpisano v podvl. št. 2131/55, 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 16. 9. 2009
Dn 15839/2008
Os-6456/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hribar Grimm Cvete, Hubadova ulica 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa Miriam Ravnikar Šurk,
Kotnikova ul. 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino garažni boks
v kleti desno št. 46, Ulica Pohorskega bataljona, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 1437/4, k.o. Brinje I, dne 18. 8.
2009, pod opr. št. Dn 15839/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Miklavc Antonom, Hubadova 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 1437/4, k.o. Brinje I,
– kupne pogodbe z dne 9. 2. 1994, sklenjene med Miklavec Antonom, Hubadova
10, Ljubljana (kot prodajalcem) in Nose Smilijano, Hubadova 6, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 4.E, vpisano v podvl. št. 1437/4, k.o.
Brinje I,
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
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Dn 82/08
Os-6766/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorice Srednoselec, Ulica Štravhovih 35, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška
pisarna Ivana Gorjupa, Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, za izbris stare hipoteke, pod opr.
št. 82/08, 2. 9. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene
pri nepremičninah parc. št. 95/3, vl. št. 3571,
k.o. Pobrežje, v lasti Srednoselec Marka
in Štampar Suzane; na parc. št. 95/1, vl.
št. 3570, k.o. Pobrežje, v lasti Srednoselec Marka; na parc. št. 95/2, vl. št. 1455,
k.o. Pobrežje, v lasti Srednoselec Zorice in
Srednoselec Vladimirja, na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 10. 1980, v znesku
50.000,00 YUD, v korist Elkom Elektrokovina n.sol.o., pod opr. št. Dn 3169/83.
Pozivajo se hipotekarni upniki oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotujejo, v treh mesecih od
objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2009
Dn 924/2009
Os-6733/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Molj d.o.o., Slamnikarska cesta 27, Domžale, ki ga zastopa odvetnik Boris Bavdek iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 6. 1996, sklenjene med ABA
Consulting in Engineering d.o.o., Kersnikova
6, Ljubljana, kot prodajalcem in Molj d.o.o.,
Domžale Ljubljanska 76, kot kupcem, katere predmet je idealni delež do 363/10.000in nepremičnine parc. št. 17/4, k.o. Bled,
pri 363/10.000-inah nepremičnine parc. št.
17/4, vpisane pri vl. št. 997, k.o. Bled, s sklepom Dn 924/2009 z dne 1. 6. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine zaradi vknjižbe lastninske pravice
v korist osebe: Molj d.o.o., Slamnikarska
cesta 19, 1230 Domžale, matična številka:
5726719000, do celote (363/10.000).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
zgoraj navedenih oseb.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 9. 2009
Dn 1045/2009
Os-6430/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 2. 7. 2009, Dn 1045/2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 1988, št. AP-11/88, sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče
in Gradbeno industrijskim podjetjem Ingrad
Celje ter Aero, kemično, grafično in papirno
industrijo Celje ter aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 24. 6. 1988, št. AP-11/88, ki
se nanaša na nepremičnino – stanovanje,
identifikacijska št. 1091-79-1, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rogla 60b, Zreče,
parc. št. 1095/87, vpisano v vl. št. 443, k.o.
Hudinja. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja Marjana Vebra, Ulica bratov
Učakar 4, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 17. 9. 2009
Dn 2961/2009
Os-7051/09
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 28. 9. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Žilnik Ksenije in Žilnik Janeza, oba stan.
Šaranovičeva 7b, Celje, ki ju zastopa »Svetovanje« Ivan Andrej Krbavac s.p., Gorica
pri Šmartnem 57/c, Celje, uvedlo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1993 ter izgubljenega aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 12. 1996, oboje sklenjeno
med Metka, tkanine in konfekcija d.o.o., kot
prodajalcem ter Borisom Miheljakom, kot
kupcem, za nepremičnino št. ident. 6.E del
stavbe, Celje, Šaranovičeva 7b, Celje, vpisano v podv. 2669/7, k.o. Sp. Hudinja.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Žilnik Ksenije in Žilnik Janeza,
vsakega do polovice celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagateljev
postopka Žilnik Ksenije in Žilnik Janeza, izgubljena. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03)
v roku enega meseca od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2009
Dn 5276/2009
Os-6988/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Ane Marčeta, Ulica Gorenjskega odreda 14,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 904/26-91
z dne 6. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Merkurjem d.d. Kranj in kupcem Nado
Kočevar, Ulica Gorenjskega odreda 14,
Kranj, za stanovanje št. 31 v 7. nadstropju
v večstanovanjskem objektu Ulica Gorenjskega odreda 14, Kranj, označenem z ident.
št. 31.E, vpisanem v vl. št. 321/28, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ane Marčeta, roj. 17. 5. 1972, Ulica Gorenjskega odreda 14, Kranj do 1/2 in Luke
Jeršina, roj. 11. 5. 1978, Pokopališka ulica
17, Kranj do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 6. 11. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2009
Dn 3137/2009
Os-6991/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Radovana zeca, Zlato polje 3, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin: kupoprodajne pogodbe z dne
22. 8. 1990, sklenjene med prodajalcem

SGP Gradbincem Kranj p.o. in kupcem Jožetom Roškarjem, za dvosobno stanovanje
št. 9 v 2. nadstropju v večstanovanjskem
objektu Zlato polje 3, Kranj, označenem
z ident. št. 9.E, vpisanem v vl. št. 2415/9,
k.o. Kranj, prodajne pogodbe z dne 26. 9.
1991, sklenjene med prodajalcem Jožetom
Roškarjem, Zlato polje 3, Kranj in kupcem
Vukomirjem Boškovićem, za dvosobno
stanovanje št. 9 v 2. nadstropju v večstanovanjskem objektu Zlato polje 3, Kranj,
označenem z ident. št. 9.E, vpisanem v vl.
št. 2415/9, k.o. Kranj in menjalne pogodbe
z dne 16. 9. 1992, sklenjene med Vukomirjem Boškovićem, Zlato polje 3, Kranj in
Brankom Vavtarjem, za dvosobno stanovanje št. 9 v 2. nadstropju v večstanovanjskem
objektu Zlato polje 3, Kranj, označenem
z ident. št. 9.E, vpisanem v vl. št. 2415/9,
k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Radovana Zeca, roj. 3. 9.
1962, Zlato polje 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 22. 8. 1990, 26. 9. 1991 in
16. 9. 1992 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2009
Dn 1929/2009
Os-6989/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-591/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med RS, Ministrstvo za notranje zadeve, kot prodajalcem in Guček
Brankotom, Cesta zmage 24, Zagorje ob
Savi, kot kupcem, za stanovanje št. 8 v III.
nad. stanov. bloka v Zagorju ob Savi, Cesta
zmage 24, sedaj z ident. št. 408.E vpisano
v podvl. št. 1353/130, k.o. Zagorje mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Aljaf Habiba, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Aljaf
Habiba, Cesta zmage 24, Zagorje ob Savi,
do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 10. 2009
Dn 1287/2009
Os-6990/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 18. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
kupoprodajne pogodbe št. 241/92/T z dne
15. 12. 1992, sklenjene med Spekter d.o.o.,
Podjetjem za upravljanje s stanovanji, Trg
revolucije 7, Trbovlje, kot prodajalcem in
Homšek Leopoldo, Trg pohorskega bataljona 11, Zagorje, kot kupcem, za stanovanje
št. 6 v 2. nadstropju Trg pohorskega bataljona 11, Zagorje – Kisovec.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Koren Darka, Trg pohorskega bataljona 11, Kisovec, izgubil. Na navedeni
nepremičnini ident. št. 106.E – del stavbe št.
106 v IV. nad. s prip. kletjo št. 106 v I. nad.,
Trg pohorskega bataljona 11, Kisovec, vpi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sani v vl. št. 759/13, k.o. Loke pri Zagorju, je
predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Koren Darka, Trg pohorskega bataljona
11, Kisovec, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1 v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
II P 15/2009
Os-6383/09
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren v pravdni zadevi tožeče stranke Fidan Millaku, Cesta
Cirila Tavčarja 14, Jesenice, ki ga zastopa
odvetnik Žaljko Batinič iz Kranja, zoper toženo stranko Ćomić Indira, Ulica Tomšičeve
brigade 27, Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), dne 26. 6.
2009 toženi stranki Ćomić Indiri, postavilo
začasnega zastopnika odvetnico Anico Flat,
Jezerska 41, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2009
In 194/2005
Os-6480/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/194 z dne
17. 8. 2005, upnika Zorana Zadravca, Pod
lipami 38, Celje, proti dolžniku Zvonku Časniju, Godešič 119, Škofja Loka, zaradi izterjave 16.920,19 EUR s pripadki, se dolžniku
postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2009
VL 6871/2009
Os-6334/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Marku Srša, Prušnikova ulica 46, Maribor, zaradi izterjave
706,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Srša, Prušnikova ulica
46, 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 Leljak Željko, Partizanska 20, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-

blaščenec 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
I 12432/2006
Os-6538/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, zoper dolžnika Svebor Štampalija, Sketova ul. 3, Ljubljana, zaradi izterjave
28.993,65 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Svebor Štampalija, Sketova ulica 3, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Marta Kalpič Zalar, Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
VL 75733/2008
Os-6604/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Zdenku Videc, Vodruž 34, Šentjur,
ki ga zastopa odv. Tomaž Ramor, Vodnikova
ul. 7, Celje, zaradi izterjave 1.433,80 EUR,
sklenilo:
dolžniku Zdenku Videc, Vodruž 34, Šentjur, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Tomaž Ramor, Vodnikova ul. 7,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2009
III P 3334/2008
Os-6737/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Rebeki Lei Kovačič v pravdni zadevi tožeče
stranke Majde Kramžar, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana, ki jo zastopa Skupnost
lastnikov stanovanj bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Alenka Šuštar Hostar,
odvetnica v Kranju, proti toženi stranki:
1. Marjani Ješovnik in 2. Urošu Ješovnik,
oba neznanega prebivališča, zaradi plačila
1.071,40 EUR, dne 25. 9. 2009 sklenilo:
1. Prvi in drugi toženi stranki Marjani Ješovnik in Urošu Ješovniku, oba neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Bojana Hočevar Frantar,
Prešernova 10, Ljubljana, ki bo zastopala
obe toženi stranki v tem postopku zaradi
plačila 1.071,40 EUR.
2. Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stran-
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ko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2009
VL 15570/2009
Os-6739/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana,
ki ga zastopa Bojana Potočan – odvetnica,
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Danijelu Ketišu, Železnikova ulica 20,
Maribor - dostava, ki ga zastopa odv. Sergej
Vladislav Majhen, Ul. talcev 1, Maribor, zaradi izterjave 1.533,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Danijelu Ketišu, Železnikova ulica 20, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Sergej Vladislav Majhen, Ul. talcev 1, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2009
VL 81239/2008
Os-6740/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol energetika d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, proti dolžnici Mariji Smode, Čečovje
17b, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
798,82 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Smode, Čečovje 17b, Ravne na Koroškem, 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.
Suzana Leš, Trg svobode 12, 2390 Ravne
na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009

Oklici dedičem
II D 642/2004
Os-10511/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne
10. 1. 1998 umrli Žagar Amaliji, roj. Kolar,
hčeri Ivana, upokojenki, roj. 24. 6. 1926,
državljanki Republike Slovenije, poročeni,
nazadnje stan. v Mariboru, Beograjska ul.
20, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici
tudi njeni nečaki, in sicer:
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– potomci zap. polsestre Krope Ro
zalije,
– potomci zap. sestre Antonije,
– potomci zap. sestre Anice,
– potomci zap. sestre Angele,
– potomci zap. brata Jožeta,
– potomci zap. sestre Helene in
– potomci zap. sestre Marije.
Sodišče zato poziva vse potomce zap.
polsestre Krope Rozalije, zap. sestre Antonije, zap. sestre Anice, zap. sestre Angele,
zap. brata Jožeta, zap. sestre Helene in
zap. sestre Marije, kot tudi morebitne njihove potomce, da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi
pod opr. št. II D 642/2004.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kovačič Jožica, Kvedrova 8, Žalec,
zavarovalno polico, št. 505000031853,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnk-309136
Polenšek
Zvonka,
Novake
11,
Nova Cerkev, zavarovalno polico, št.
41601005442, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnx-309073
Vičič Jadran, Prešernova ulica 36,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500021333, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnt-309052
Vodišek Janez, Turje 50, Dol pri Hrastniku,
zavarovalno polico, št. 50500037160.
gnj-309037
Zucconi Stojan, Maistrova 13, Ilirska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 41802000259
– fond polica, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnc-308994

Spričevala preklicujejo
Alukić Kuburaš Amanda, Litostrojska
cesta 10, Ljubljana, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 2006 in 2007. gnn-309083
Arnšek Peter, Čretež pri Krškem 14,
Krško, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993. gns-309103
Blejec Marjana, Cankarjeva ulica 3,
Domžale, spričevalo 1. 2. letnika in obvestilo
o uspehu 3. letnika Gimnazije Ivana
Cankarja v Ljubljani, izdano leta 1980, 1981
in 1982, izdano na ime Regent Marjana.
gni-309063
Bonin Andrej, Ul. Istrskega odreda 12,
Koper – Capodistria, spričevalo 8. razreda
OŠ Dušana Bordona Koper, izdano leta
2004. gnf-309091
Burić Milica, Predenca 32, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole pri Dopisni
univerzi v Ljubljani – področna šolska enota
Rogaška Slatina, št. 890, izdano leta 1976.
gny-309022
Čelec Matic, Dol pri Borovnici 91,
Borovnica, spričevalo 1. in 2. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007
in 2008. gne-309042
Čerič Žana, Krekova 10, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2004. gnl-309110
Čop Klemen, Gortanova 14, Izola – Isola,
spričevalo 9. razreda OŠ Ljudska univerza
Koper, št. 497/07 LU-II/13, izdano leta 2007.
gns-309078
Črnigoj Anja, Na Pristavi 27, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2009.
gno-309107
Dobravc Marija, Cesta Krških žrtev 48,
Krško, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Gimnazije
in ekonomske srednje šole Brežice, izdano

leta 1991, 1992 in 1994, izdano na ime Pirc
Marija. gnp-309106
Dolšina Matej, Podsmerka pri Velikih
Laščah 8, Velike Lašče, spričevalo 2.
letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani.
gny-309097
Drnač Sara, Thumova ulica 31, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gne-309117
Fajs Alen, Kamence 4/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za storitvene dejavnosti in logistiko Celje,
izdano leta 2007. gnh-309014
Filipič Ivanka, Obrež 98, Središče
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano leta
1977. gns-309028
Fink Nataša, Tomšičeva 17/b, Idrija,
indeks, št. 42000785, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.
gnf-309041
Gole Tanja, Topniška ulica 19, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani. gno-309007
Gornjec Kristjan, Ulica Štefana Kovača
53, Turnišče, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2008. gnj-309087
Grobiša Hrovatin Aneta, Cesta Goriške
fronte 95/a, Šempeter pri Gorici, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
in trgovske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1985, izdano na ime Hrovatin Aneta.
gnz-308996
Habe Urška, Stara cesta 52, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2008. gne-309121
Habjan Peter, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
kemijske šole in gimnazije, izdano leta 1998.
gne-309067
Halužan Matej, Lerchinbergerjeva ul.
3, Rogatec, spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje – gostinski
tehnik, izdano leta 2006. gnn-308983
Halužan Matej, Lerchinbergerjeva ul.
3, Rogatec, spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje – gostinski
tehnik, izdano leta 2007. gnm-308984
Halužan Matej, Lerchinbergerjeva ul.
3, Rogatec, spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje – gostinski
tehnik, izdano leta 2008. gnl-308985
Horvat Martina, Zenkovci 4/a, Bodonci,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 1999.
gnp-309131
Horvat Martina, Zenkovci 4/a, Bodonci,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 2000.
gno-309132
Horvat Martina, Zenkovci 4/a, Bodonci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 2001.
gnn-309133
Hozjan Breznik Nataša, Klemenova ulica
150, Ljubljana – Polje, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za družboslovje in splošno
kulturo v Ljubljani, izdano leta 1989, izdano
na ime Hozjan Nataša. gnd-309018

Hrvatin Matija, Potok 2/a, Pobegi,
spričevalo o končani OŠ Pinka Tomažiča
Koper, izdano leta 2003. gnj-309012
Jeraj Matic, Malejeva ulica 12, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna v
Ljubljani. gnv-309025
Jerše Maruša, Tončka Dežmana 8, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Kranju ter obvestilo o uspehu 3.
letnika. gny-309072
Justin Matic, Rudija Papeža 32, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ Jakoba Aljaža
Kranj, izdano leta 2002. gnb-308995
Kalan Hafnar Mateja, Rožna ulica
2, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju – ekonomski
tehnik, izdano leta 1990. gne-308992
Kalan Hafnar Mateja, Rožna ulica 2,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnosti – smer prodajalec,
izdano leta 1991. gnd-308993
Kenjalo Jadranka, Kraigherjeva 9, Celje,
spričevalo Srednje trgovske šole v Celju,
izdano leta 1995. gnn-309033
Klatnus Tea, Krmelj 3, Krmelj, spričevalo
o poklicni maturi CIK – upravni tehnik,
izdano leta 2003. gng-309040
Kluković Sebastjan, Kurirska pot 9,
Mojstrana, indeks, št. 12170067010, izdala
Višja strokovna šola v Kranju. gni-309017
Kokalj Saša, Partizanska 54, Litija,
indeks, št. 31240060, izdala Fakulteta za
farmacijo Ljubljana. gnk-309036
Koplan Tanja Nataša, Karantanska cesta
1, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, smer kozmetika
Ljubljana. gnd-309093
Krašovc Denis, Stopce 4, Laško,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra v
Celju, izdano leta 2009. gnj-309112
Kropec Maja, Cankarjeva ulica 13,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 3. letnika
Srednje strokovne in poklicne šole Celje, št.
III-C/1635, izdano leta 2003. gnr-309129
Krulc Marko, Kolodvor 29, Središče
ob Dravi, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ormož, izdano leta 2003. gne-309092
Kuburić Dejan, Na jasi 41, Tržič,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2004. gnl-309035
Legiša Jasmin, Ul. Gubčeve brigade
74, Ljubljana, indeks, št. 37091304,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnh-309114
Leskovar Renata, Ulica 5. prekomorske
19, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1999.
gnq-309055
Levstek Sonja, Zadniki 2, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2000 in 2001. gnt-309002
Logonder Tine, Godešič 166, Škofja
Loka, indeks, št. 26104138, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnu-309001
Lorenčak Marko, Reboljeva 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinsko
turistične šole v Ljubljani, izdano leta
2006, izdano na ime Pavkovič Marko.
gnz-309125
Lovšin Lea, Gradnikova 75, Radovlji
ca, spričevalo 1. letnika Srednje šole
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Kočevje- šivilja, krojač, izdano leta 1995.
gnh-309064
Lunder Stanislava, Hrib pri Kamniku
2, Kamnik, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Kamniku.
gns-309003
Malešević Damjan, Hrvatini 186, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1999. gnx-309098
Mernik Katja, Preserje 51, Preserje,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gno-309057
Mihajlović Nada, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2000. gnp-309081
Omerzel Marjan, Vojsko 43, Koprivnica,
spričevalo 1. letnika ETRŠ Brežice –
trgovec. gng-309065
Pantić Dejan, Krivec 70, Ljubljana,
indeks, št. 23030315, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnc-309119
Perko Lenart, Podlimbarskega ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste. gnk-309011
Peterca Nina, Kašeljska cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2001. gnb-309045
Povše Špela, Aličeva 20, LjubljanaDobrunje, spričevalo o končani OŠ Franca
Rozmana Staneta, izdano leta 1993, izdano
na ime Weber Špela. gnx-309102
Povšič Miha, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
spričevalo od 1. do 4. letnika Ekonomske
gimnazije v Kranju. gni-309088
Rajgelj Miha, Jakopičeva ulica 28,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Bežigrad, izdano leta 2000.
gnr-309104
Ramović Sanel, Potrčeva 8, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2005.
gnm-309009
Rovanšek Meta, Ulica Staneta Žagarja
31, Radovljica, diplomo Srednje šole
Jesenice – gimnazija, št. 706, izdana leta
1988. gnr-309004
Selič Bojan, Trubarjeva ulica 40, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 2001.
gnw-309074
Slavič Mateja, Šalinci 8, Križevci pri
Ljutomeru, maturitetno spričevalo SŠGT.
gnp-309056
Starina Timotej, Globoko 2/c, Globoko,
spričevalo 1. in 4. letnika Gimnazije Brežice.
gnv-309100
Stojanov Blaž, Šišenska 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2006. gnd-309068
Struna Darja, Ulica Juša Kozaka 19,
Ivančna Gorica, potrdilo o opravljenih
diferencialnih izpitih Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1979. gny-308997
Šabec Anja, Pivška ulica 1, Postojna,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Šolskega centra v Postojni
– gimnazija, izdano leta 2004 in 2005.
gnu-309026
Šarić Samir, Vas 15, Vrhnika, diplomo
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad
– program strojništvo. gnq-309080
Šauer
Tadej,
Prešernova
cesta
37, Mengeš, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2007 in 2008.
gnu-309126
Štefanac Mišel, Stara cesta 30, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
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in spričevalo 3. letnika CPI Cene Štupar
Ljubljana, izdano leta 2000. gnx-309023
Šurbek Suzana, Uršičev štradon 42/a,
Ljubljana, diplomo Gimnazije Poljane,
izdana leta 1987. gnq-309030
Šuštar Sebastjan, Tržaška 35, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2002. gnq-309105
Šuštar Sebastjan, Tržaška 35, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2003. gnf-309116
Švigelj Rok, Grahovo 86, Grahovo,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnu-309051
Tertnik Simona, Vuhred 16, Vuhred,
spričevalo 3. letnika SŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 1997. gnq-308980
Tertnik Simona, Vuhred 16, Vuhred,
spričevalo 2. letnika SŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 1995. gnp-308981
Tertnik Simona, Vuhred 16, Vuhred,
spričevalo 1. letnika SŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 1994. gno-308982
Tigci Irma, Partizanska cesta 30,
Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika
Gostinsko, turistične in lesarske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 2009. gnz-309071
UL FGG, Jamova cesta 2, 1000
Ljubljana, spričevalo o splošni maturi,
številka spričevala 2003, na ime Žiga
Strmole, spričevalo izdal Šolski center
Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija, Novi
trg 41a, Kamnik, dne 13. 7. 2009, obvestilo
o uspehu pri splošni maturi, na ime Žiga
Strmole, številka obvestila o uspehu 091504213, obvestilo izdal Državni izpitni
center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, dne
13. 7. 2009. Ob-6938/09
Urbas Matic, Poštni vrt 9, Logatec,
obvestilo o uspehu 1. letnika Gimnazije
Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta
2009. gnl-309135
Virjent Matjaž, Oševek 13, Kamnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1991,
1993 in 1994. gnc-309069
Vrščaj Boris, Vrtnarska pot 6, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Krško, št. 2002. gnk-309111
Zoronjić Enita, Pot na Rakovo Jelšo
309, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani.
gnq-309005
Žavbi Andrej, Voklo 87, Šenčur, preklic
dijaške izkaznice, objavljenega v Uradni list
RS, št. 81/2009. gnr-309054
Žgavec Clemenz Vojka, Tomaj 105,
Dutovlje, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za zdravstvo in družboslovje Nova
Gorica, DE – Srednja gradbena šola Veno
Pilon Ajdovščina – družboslovni jezikovni
program, izdano leta 1985, izdano na ime
Žgavec Vojka. gnm-309134

Drugo preklicujejo
Avtomerkur d.d., Samova ulica 14,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike –
logotip Avtomerkur d.d., pred napisom ja
avto, pod logotipom pa napis LJUBLJANA,
SAMOVA UL. 14, št. 17. gnj-308987
Avtomerkur d.d., Samova ulica 14, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom logotip Avtomerkur d,d, pod napisom je
avto, pod logotipom pa napis LJUBLJANA,
SAMOVA UL. 14, št. 18. gni-308988

Avtomerkur d.d., Samova ulica 14,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom logotip Avtomerkur d.d., pred
napisom je avto, pod logotipom je napis
LJUBLJANA, SAMOVAUL. 14, št. 20.
gnh-308989
Bajec Domen, Tenetiše 30, Litija,
študentsko izkaznico, št. 29006506, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnr-308979
Baloh David, Moste 91/a, Komenda,
službeno izkaznico, št. 106709, izdana
pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gng-309090
Baraga Martin, Kozarišče 41/a, Stari
trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št.
41080059, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnm-309109
Blatnik Mitja, Grajski trg 50, Žužemberk,
študentsko izkaznico, št. 19490021, izdala
Univerzitetna poslovna ekonomska šola –
mednarodna ekonomija. gnb-309120
Brilly Andrej, Groharjeva cesta 11,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19943930, izdala Ekonomska fakulteta.
gnc-309044
Callaku Gafurr, Ulica Tuga Vidmarja 7,
Kranj, dovoljenje za prvo zaposlitev tujca,
št. 04244250331, izdano 12. 2. 2009.
gny-309122
Centa Barbara, Ižanska cesta 47,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 6824,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnw-309124
Drobež Mišo, Linhartova cesta 34,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20202076, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnh-309118
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011453000, izdal Cetis Celje.
gnz-309021
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013888000, izdana na ime Radojčić
Miroslav. gni-309038
Giatto Marco, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, vozno karto, št. 19499429, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-309016
Gordon Roma Stefania, Topniška
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071312, izdala Akademija za likovno
umetnost Ljubljana. gnb-309099
Gvero Danijel, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64040056, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gnu-309076
Hasic Amra, Dom FDV, Kardeljeva
polščad 5, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21070536, izdala FDV Ljubljana.
gnm-309034
Intereuropa Transport d.o.o., Vojkovo
nabrežje 32, Koper – Capodistria, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015649000,
izdana na ime Lipovac Siniša. gnq-309130
Jarc Gašper, Ulica Malči Beličeve
58, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 26105187, izdala FGG v Ljubljani.
gnq-309084
Jerovšek Jure, Nasovče 27/a, Celje,
študentsko izkaznico, št. 27005113, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnk-309061
Kemis plus d.o.o., Kajuhova 4, Preserje,
Radomlje, štampiljko z napisom Kemis plus
d.o.o., 1235 Radomlje, št. 1. gnc-309019
Kokalj Jože, Demšarjeva cesta 21,
Ljubljana, orožni list, št. OL 0005033, izdala
UE Ljubljana. gnz-309046
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Kokalj Jože, Demšarjeva cesta 21,
Ljubljana, orožni list, št. OL 0005034, izdala
UE Ljubljana. gny-309047
Kovačević Ibro, Ulica Milana Majcna
8, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
99289841002. gnp-309006
Kranjc Aleksander, Rožna dolina, cesta
IV/39, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20060166, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnt-309127
Krog Mišo, Gradišče nad Prvačino 20,
Renče, študentsko izkaznico, št. 27005028,
izdala FMF v Ljubljani. gni-309013
Kumin Primož, Černelavci, Ledavska
37, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 50050805, izdala Teološka fakulteta
Ljubljana. gnl-309085
Kunovar Blaž, Mlinarska 2, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 41080263, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gns-309053
Kus Polona, Cesta Tončke Čeč 51/b,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 19311531
– podiplomski študij, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnr-309079
Ledo d.o.o., Moste 2F, Komenda,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015482000, izdana na ime Alfred
Podgorelec. gnn-309058
Majnik Urška, Potokarjeva ulica 63, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19831504,
izdala Ekonomska fakulteta. gnd-309043
Marolt Franci, Drenov grič 69, Vrhnika,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 613996, izdano leta
1999. gnu-309101
Martić Tanja, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 32050333, izdala NTF – oddelek za
tekstilstvo Ljubljana. gnp-309031
Mastnak Maja, Seliškarjeva 1, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41040004, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gnv-309075
Molan Adam – Odvetnik, CKŽ 23,
Krško, odvetniško izkaznico, št. 451/99.
gnf-309066
Mulaj Gjavit, Letališka cesta 4,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244250600, izdano 16. 1. 2009.
gnx-309123
Murko Zazula Irena, Dvorjane 14/d,
Spodnji Duplek, službeno izkaznico, št. in
značko inšpektorja, št. 759 od 1. 1. 2009,
izdana pri Ministrstvu za finance – Carinska
uprava RS. gnw-308999

Nemec Darko s.p., Vrtojba, Laze 9,
Šempeter pri Gorici, licenco, št. 005715,
za mednarodni prevoz v cestnem prometu,
izdana s strani OZ Slovenije za vozilo z reg.
št. GO M7-135. gng-308990
Opara Rudolf, Slope 17, Kozina, orožni
list, št. OL0002953, izdala Ue Sežana.
gno-309032
Organizator
Prah
Barbara
s.p.,
dovolilnice: Rusija: 446383, 449190, 451958,
Ukrajina: 237052, 242866, Makedonija:
005559. Ob-6951/09
Pečjak Jože, Vinkov vrh 13, Preddvor,
nacionalno poklicno kvalifikacijo v cestnem
prometu. gnk-309086
Perc Peter, Tkalska 14, Celje, službeno
izkaznico, št. 6103 – varnostnik, izdano
pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnb-309020
Petek Janez, Hrovača 36, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 19427511, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnf-308991
Peterka Matic, Zalog pod Sv. Trojico 2/b,
Dob, študentsko izkaznico, št. 19482964,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnn-309008
Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500010897002, izdana na ime
Jovanović Željko. gng-309115
Ražen Stojan, Ziherlova 10, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5937/00-98. gnt-309027
Remškar Tina, Na brezno 1, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
20050533, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnw-309024
Riđić Anita, Resljeva cesta 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41020201,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-309015
Rožič Marjan, Mlinše 4/a, Izlake, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014490000,
izdajatelj Cetis Celje. gni-309113
Saueur Laurie, Topniška 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071489, izdala
FDV Ljubljana. gnb-309070
Senekovič Drago, Dolge njive 2/b, Voličina, potrdilo o opravljenem izpitu za mojstra
– polagalec keramičnih oblog. gns-308978
Skvarča Nika, Orehovlje 23/e, Miren,
študentsko izkaznico, št. 20030452, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnx-308998
Smolič Iztok, Pluska 3, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 32070137, izdala
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NTF v Ljubljani – oddelek za tekstilstvo.
gnv-309000
Smrajec Matic, Stara slovenska ulica 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana – gimnazija in
veterinarska šola. gnv-309050
Stojilković Nataša, Kajuhova 9, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19932809,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-308986
Strniša Mateja, Dobovec pri Rgatcu
33, Rogatec, študentsko izkaznico, št.
97080171, izdala Visoka šola za zdravstvo
Izola. gnj-309062
Šabić Aleksander, Gradišče 15/a,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 26108179,
izdal FGG Ljubljana. gnt-309077
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191/11, št. 0002011. gnm-309059
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, cemt dovolilnico z oznako CR/3AO,
št. 10088. gnl-309060
Tinles, d.o.o., Križevec 18, Stranice,
dovolilnico z ozanko 070 za BIH, št.
1006414. gnh-309039
Udovič Lara, Gubčeva cesta 5, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 21080594, izdala
FDV Ljubljana. gnx-309048
Vidic Anton, Podrovnik 105, Zgornja
Besnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011567000, izdajatelj Cetis Celje.
gnn-309108
Zankolić Marino, Šmarje 86, Šmarje,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu ter spričevalo o
strokovni usposobljenosti odgovorne osebe
za prevoze v cestnem prometu, št. 608322,
izdano pri Ministrstvu za promet, leta 1997.
gns-309128
Zoranović Slađana, Ragovska 14, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30014760,
izdala FKKT Ljubljana. gnz-309096
Zupan Hugo, Alpska cesta 19, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 23080194,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnw-309049
Zupan Petra, Kotredež 9, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 27005531,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnc-309094
Žugelj Uroš, Trdinova 21, Šmarje – SAP,
študentsko izkaznico, št. 20070380, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnl-309010
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