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Javni razpisi
Ob-7431/09
Sprememba
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 spremembo javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.
I. V javnem razpisu za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil dne
23. 10. 2009 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 83/09, se rok za zbiranje ponudb, določen v točki V. 2. javnega razpisa, podaljša
do vključno 16. 11. 2009, do 12. ure.
II. Vse ostale določbe javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Občina Postojna
Št. 430-592/2008
Ob-7473/09
Popravek
»V objavi javnega razpisa za izvedbo projekta »Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varni prostor« v letih
2010–2011, št. 430-592/2009, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 81/09 z dne 16. 10.
2009, pod št. objave Ob-6836/09, se popravi zadnji stavek točke VI.3 (Merila za izbor
projekta) objave, ki se glasi:
Prijavitelj naj v ponudbi navede plačni
razred za prvega strokovnega delavca.«
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-7452/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– III. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št.
57/09, v nadaljevanju: Uredba);
– 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. 3. 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 Mali priobalni ribolov
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Mali
priobalni ribolov, ki prispeva k varovanju in
ohranjanju ribolovnih virov, izboljšanju delovnih pogojev na krovu in boljši kakovosti
rib.
2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na
ta javni razpis za dodeljevanje sredstev iz
naslova ukrepa Mali priobalni ribolov, znaša
400.000 eurov javnih sredstev, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.
3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13EU, v višini 300.000 eurov,
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 100.000 eurov.
4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji
za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki
ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
III. Predmet podpore
1. Podpora se bo iz naslova tega razpisa
dodeljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolova, definiranega v 26. členu
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006. V skladu z navedenim določilom plovila malega
priobalnega ribolova na gospodarskem dovoljenju ne smejo imeti vpisanih naslednjih
vlečnih orodij:
– vlečne mreže z gredjo,
– pridnene vlečne mreže s širilkami,
– pridnene vlečne mreže, upravljane
z dveh plovil,
– pelagične vlečne mreže s širilkami,
– pelagične vlečne mreže, upravljane
z dveh plovil in
– dvojne vlečne mreže s širilkami.
Ribiško plovilo ne sme izvajati ribolova
z navedenimi ribolovnimi orodji.
2. Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka se preverja glede na razpisno dokumentacijo (priloga 9 – Kopija veljavnega
dovoljenja za gospodarski ribolov, ki ga je
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in iz katerega so razvidna vsa

ribolovna orodja, s katerimi je plovilu dovoljeno izvajati ribolov).
3. Predmet podpore so naložbe v posodobitev ribiških plovil iz prve točke tega poglavja, ki morajo prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naslednjih ciljev:
– varovanje in ohranjanje ribolovnih virov,
– izboljšanje delovnih pogojev na krovu,
– boljša kakovost rib.
4. Do podpore so upravičene naslednje
dejavnosti:
1. zamenjava enega motorja v programskem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim motorjem z enako ali manjšo
močjo,
2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti
proizvodov.
IV. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški:
– motorji, ki niso pomožni motorji;
– naložbe v higieno na plovilu;
– naložbe v izboljšanje delovnih pogojev
na plovilu;
– naložbe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti rib;
– naložbe v pripomočke za manipulacijo
z ribolovnimi orodji;
– splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem
dokumentacije za naložbo in ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov
priznane vrednosti naložbe.
2. Pri posameznih obrtniških delih se
upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, transporta in opravljenih
del).
3. Natančnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Do podpore so upravičeni stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi
sredstev.
5. Za upravičene stroške se štejejo tudi
splošni stroški, nastali pred datumom izdaje
odločbe o pravici do sredstev, vendar samo
od 1. januarja 2007 dalje.
6. Kot nastanek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
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V. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji za pridobitev in porabo
sredstev
1. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani
obliki. K vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno
usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo z natančnim popisom
del in stroškovno opredelitvijo cen. Naložba mora biti zaključena celota. Za opremo
je potrebno priložiti popis opreme, vključno
z razporeditvijo opreme v prostoru (priložena mora biti skica plovila z vrisano lokacijo
investicije).
3. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
4. Vlagatelj mora imeti izdelan poslovni
načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili, ki jih predpiše in na svojih spletnih straneh
objavi MKGP.
5. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti veljavno
slovensko dovoljenje za gospodarski ribolov. Veljavno dovoljenje se mora nanašati na
plovilo, ki je predmet podpore in na katerem
se bo izvajala naložba. Priloženo mora biti
ustrezno dokazilo.
6. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala
naložba, z veljavnim slovenskim dovoljenjem za gospodarski ribolov in z veljavnim
plovnim dovoljenjem. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje lastnika (solastnikov), da se
naložba na plovilu lahko izvede. Priloženo
mora biti ustrezno dokazilo.
7. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju
javnosti. Priročnik organa za upravljanje za
obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega programa za Razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
je dosegljiv na sedežu Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) ter
na spletni strani www.arsktrp.gov.si.
8. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih,
morajo biti skladni.
9. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati
mora razpisne pogoje in za uvrstitev v nadaljnjo obravnavo preseči 15 točk pri ocenjevanju glede na dana merila.
10. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del, izdaja
oziroma prevzem računov).
11. Za naložbo mora biti predložen poslovni načrt, ki mora biti izdelan skladno
z navodili, objavljenimi na spletni strani
www.mkgp.gov.si, iz katerega mora biti razvidno, da je naložba ekonomsko upravičena
(interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Prikazani in priloženi morajo biti vsi
izračuni.
12. Za naložbo morajo biti predloženi
predračuni, iz katerih bo razvidna naložba
in njena predračunska vrednost.
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13. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba, mora imeti veljavno dovoljenje za
plovbo.
14. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba, mora biti vpisano v evidenco slovenskih ribiških plovil, ki ga vodi MKGP.
15. Ribiško plovilo mora biti na dan vložitve vloge starejše od pet let. Starost je enaka razliki med datumom vložitve vloge na
razpis in datumom prve vknjižbe v register
ribiških plovil, ki jo vodi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
16. Upravičenec se mora obvezati, da
bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev. Kot je določeno v prvem
poglavju Sklepa Komisije (2008/949/EC) se
za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je
v tekočem letu izvedlo vsaj eno ribolovno
operacijo.
Posebni pogoji za ukrep mali priobalni
ribolov
Najvišji znesek odobrenih sredstev na
plovilo ne sme presegati zneska na plovilo
v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih
dejavnosti, za katerega se premija izračuna
na način, ki je naveden v poglavju Izračun
premije v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovne dejavnosti. V kolikor ga preseže, je
upravičeni strošek le v višini premije na ribiško plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev
ribolovne dejavnosti.
Izračun premije v okviru ukrepa »Trajna
ukinitev ribolovnih dejavnosti«
Tabela 1
Kategorija plovila
po tonaži (BT)
0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 in več

EUR
11.000/BT + 2.000
5.000/BT + 62.000
4.200/BT + 82.000
2.700/BT + 232.000
2.200/BT + 382.000
1.200/BT + 882.000

a) Maksimalni zneski se za plovila, stara
med 5 in 15 let izračunajo v skladu s tabelo 1;
b) Maksimalni zneski se za plovila, stara
med 16 in 29 let, izračunajo v skladu s tabelo 1, a znižano za 1,5% na vsako leto
preko 15 let;
c) Maksimalni zneski se za plovila, stara
30 let ali več, izračunajo v skladu s tabelo
1, minus 22,5%.
2. Da se plovilu izplačajo zgoraj navedeni zneski v celoti, mora izpolnjevati tudi
hkrati oba naslednja posebna pogoja, glede
na posamezno ribolovno orodje:
Tabela 2
Ribolovno
orodje
Pelagična
vlečna
mreža,
upravljana
z dveh plovil
Zaporna
plavarica
Pelagične
vlečne mreže
s širilkami
Pridnene
vlečne mreže
s širilkami

PTM

Število dnevnikov
v letih 2007 in 2008
(skupaj)
A
155

Iztovor v letih
2007 in 2008
v kg (skupaj)
B
210.000

PS

54

26.000

OTM

1

13

OTB

60

7.350

Šifra
ribolovnega
orodja
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Ribolovno
orodje
Raznovrstna
ribolovna
orodja
Stoječi
parangali
Parangali
Ročne ribiške
vrvice in
ribiške palice
Trislojne
mreže
Stoječe
zabodne
mreže
Viseče mreže
Zabodne
mreže
Kogoli
Vrše

Št.

MIS

Število dnevnikov
v letih 2007 in 2008
(skupaj)
A
18

Iztovor v letih
2007 in 2008
v kg (skupaj)
B
221

LLS

4

40

LL
LHP

1
2

12
4

GTR

29

430

GNS

32

441

GND
GN

5
13

240
227

FYK
FPO

17
18

125
115

Šifra
ribolovnega
orodja

3. Kolikor sta število dnevnikov in iztovor
nižja kot v tabeli 2, se izračunana premija
pomnoži z odstotkom, ki ga izračunamo po
spodnji tabeli:
Odstotek = ((število dnevnikov na
plovilo vlagatelja v letih 2007 in 2008 za
posamezno ribolovno orodje) / stolpec A *
0,3 + (iztovor na plovilo vlagatelja v letih
2007 in 2008 za posamezno orodje) /
stolpec B * 0,7) * 100
4. V primeru, da je eno plovilo v letih
2007 in 2008 uporabljalo več ribolovnih
orodij, se odstotek izračuna za vsako ribolovno orodje posebej, odstotke se nato
sešteje. Če je skupni odstotek večji kot
100%, se kot največja možna vrednost vzame 100%.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev in se mora obvezati, da bo vsaj še
pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena
sredstva.
2. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih, njihova kopija pa mora
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
3. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje vključitev
opreme v opravljanje dejavnosti, ki mora biti
prej nabavljena in plačana.
4. Naložbe morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe
o odobritvi sredstev.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanje projektov v okviru Operativ-
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nega 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 pet let po
zadnjem izplačilu sredstev.
8. Prejemnik mora na zahtevo Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še pet
let od zadnjega izplačila sredstev.
9. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih
straneh MKGP.
10. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
Posebni pogoji za ukrep mali priobalni
ribolov pri naložbi zamenjava motorja
Sredstva iz naslova tega razpisa so namenjena eni zamenjavi motorja na plovilo
v programskem obdobju 2007–2013 pod pogojem, da je moč novega motorja enaka ali
manjša od moči starega motorja.
VI. Omejitve
Splošne 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 odobri upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. Naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. Naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. Naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v Republiki
Sloveniji;
4. Naložbe v plovila, ki niso vpisana
v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo
vodi MKGP.
VII. Neupravičeni stroški
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:
1. Davek na dodano vrednost, razen nepovratni davek na dodano vrednost, ki ga
dejansko in dokončno plača drugi upravičenec, ki pa ni oproščen davka;
2. Obresti za dolgove;
3. Nakup rabljene opreme ali motorjev;
4. Plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
5. Stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu;
6. Gradnjo in nakup ribiških plovil;
7. Stroške tekočega poslovanja (stroške
vzdrževanja in najema);
8. Bančne stroške, stroške garancij in
podobno;
9. Stroške za plačilo storitev inženirjev in
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc
za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki
so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
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10. Izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
11. Naložbe v plovila, ki so registrirana
izven Republike Slovenije;
12. Naložbe v plovila, ki niso vpisana
v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo
vodi MKGP;
13. Naložbe v plovila, ki ne sodijo
v skupino plovil malega priobalnega ribolova iz 1. točke 26. člena Uredbe Sveta št.
1198/2006;
14. Stroške promocije;
15. Naložbe v povečanje ribolovnega
napora;
16. Prenos lastništva podjetja;
17. Plačila v naravi;
18. Stroške za povečanje prostorov za
skladiščenje rib v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Sveta št. 1198/2006;
19. Zamenjavo več kot enega motorja na
plovilu v celotni perspektivi 2007–2013;
20. Stroške lastnega dela;
21. Naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 4.000 eurov na
posamezno naložbo;
22. Nakup ali zakup plovil, ne glede na
to, ali se po zakupu lastništvo prenese na
zakupnika;
23. Naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
24. Stroške poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema;
25. Sredstev se vlagatelju ne odobri, če
je za isti projekt že prejel javna sredstva ali
sredstva EU oziroma kakšnega drugega
evropskega sklada;
26. Vse stroške, povezane z nakupom
standardne opreme in opreme, ki je na
dan predložitve vloge za določeno plovilo
obvezna z evropsko in/ali nacionalno zakonodajo (na primer s Pravilnikom o čolnih
in plavajočih napravah Uradni list RS, št.
25/08 z dne 14. 3. 2008).
VIII. Finančni pogoji za dodeljevanje in
izplačilo sredstev
Splošni finančni pogoji
1. Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
Predložena morajo biti dokazila o lastnem
finančnem stanju. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah in mora imeti poravnane
vse obveznosti do države. Vlagatelj ne sme
biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
2. Vlagatelj mora izbrati najugodnejšega
izvajalca operativnih del izvedbe oziroma
dobavitelje, kar mora ob zahtevku za izplačilo sredstev dokazati vsaj s tremi predračuni. Ob predložitvi vloge za pridobitev
sredstev pa mora vlagatelj priložiti vsaj en
predračun.
3. Upravičencu se sredstva izplačajo na
podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu.
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. Naložba je zaključena, ko so vsa dela
končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo.
6. Naložba mora biti izpeljana v celoti in zaključena pred vložitvijo zadnjega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zahtevka za izplačilo sredstev oziroma do
datuma, določenega v odločbi o odobritvi
sredstev.
7. V primeru, da je prejemnik sredstev
ribič fizična oseba, se bo za izplačana nepovratna sredstva obračunavala akontacija
dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo
o dohodnini.
8. Vlagatelj se mora zavezati, da bo
opravljal dejavnost, za katero je prejel
sredstva iz naslova tega javnega razpisa
še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal
bistvenih sprememb naložbe oziroma ne
bo odtujil naložbe ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter
da bo spremljal rezultate gospodarjenja
vsaj še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
9. 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;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Posebni finančni pogoji
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev.
2. V tem javnem razpisu je izvedbi
ukrepa Mali priobalni ribolov namenjenih
400.000 eurov javnih sredstev.
3. Struktura financiranja je za vse upravičene stroške iz tega ukrepa, razen za
zamenjavo motorja, naslednja:
– 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov, od tega
je delež EU sredstev 75 odstotkov in delež
Republike Slovenije 25 odstotkov;
– 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
4. Struktura financiranja za zamenjavo
motorja je naslednja:
– 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov, od tega
je delež EU sredstev 75 odstotkov in delež
Republike Slovenije 25 odstotkov;
– 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
5. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP
2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore znaša
4.000 eurov na posamezno vlogo;
– najvišji znesek javne podpore znaša 100.000 eurov na posamezno vlogo ob
upoštevanju, da najvišji znesek na plovilo
ne sme preseči zneska na plovilo v okviru
ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. V kolikor jo preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško
plovilo.
6. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega
ukrepa pridobi največ do 200.000 eurov
pomoči.
7. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upošteva
priznana vrednost naložbe.
IX. Merila za oceno in razvrstitev vlog
1. Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna
ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril za izbor.
– ekonomski vidik naložbe;
– družbeno-socialni vidik naložbe;
– tehnološki vidik naložbe;
– okoljski vidik naložbe.
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Originalna številka zadeve, ki je
predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)
1. Ekonomski vidik naložbe
2. Družbeno-socialni vidik naložbe
3. Tehnološki vidik naložbe
4. Okoljski vidik naložbe
Skupaj

DA
Maksimalno
št. točk
30
10
10
10
60

2. Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk,
in sicer glede na doseženo število točk do
porabe sredstev, razpisanih za ukrep Mali
priobalni ribolov.
3. Merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
iz Operativnega programa za razvoj ribištva
2007–2013 (OP) za leto 2009 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Mali priobalni ribolov,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
XI. Vsebina vloge
1. 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.
2. 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, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali
na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si
in http://www.arsktrp.gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
4. Posamezni vlagatelj lahko v obdobju
2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna
vloga nanašati samo na eno plovilo.
XII. Rok in način prijave
1. 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.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP.
3. 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.
4. 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
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biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj –
Vloga na javni razpis za ukrep Mali priobalni
ribolov«.
5. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
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 obravnava in
oceni ARSKTRP.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni
torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa.
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
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 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 IX. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati 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 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. Žre-
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banje 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. Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih
dneh, odkar ga je ARSKTRP o tem pisno
obvestila, 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
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 v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na
ARSKTRP, ki 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.
12. 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 20.000 eurov, pa se lahko vloži
le 1 zahtevek za izplačilo.
13. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop
do dokumentacije o projektu, ki je predmet
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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 pet let po zadnjem
izplačilu sredstev.
14. 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 5 let
po zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-7453/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– III. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št.
57/09, v nadaljevanju: Uredba);
– 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. 3. 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 Naložbe v ribiška plovila
in selektivnost
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Naložbe v ribiška plovila in selektivnost, ki prispeva k varovanju in ohranjanju ribolovnih
virov, izboljšanju delovnih pogojev na krovu
in boljši kakovosti rib.
2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih
na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz
naslova ukrepa Naložbe v ribiška plovila
in selektivnost, znaša 400.000 eurov javnih
sredstev, od tega delež prispevka Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih
javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka
Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.
3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13EU, v višini 300.000 eurov,
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 100.000 eurov.
4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji
za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki
ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

III. Predmet podpore
1. Podpora se bo iz naslova tega razpisa
dodeljevala za vsa plovila, katerih skupna
dolžina ne presega 24 metrov in ki ne sodijo
v skupino plovil malega priobalnega ribolova, definiranega v 26. členu Uredbe Sveta
(ES) št. 1198/2006.
2. Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka se preverja glede na razpisno dokumentacijo (priloga 9 – Kopija veljavnega
dovoljenja za gospodarski ribolov, ki ga je
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in iz katerega so razvidna vsa
ribolovna orodja, s katerimi je plovilu dovoljeno izvajati ribolov).
3. Predmet podpore so naložbe v posodobitev ribiških plovil iz prve točke tega poglavja, ki morajo prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naslednjih ciljev:
– varovanje in ohranjanje ribolovnih virov,
– izboljšanje delovnih pogojev na krovu,
– boljša kakovost rib.
4. Do podpore so upravičene naslednje
dejavnosti:
1. zamenjava enega motorja v programskem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim motorjem z vsaj za 20 odstotkov
manjšo močjo,
2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti
proizvodov.
IV. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški:
– motorji, ki niso pomožni motorji;
– naložbe v higieno na plovilu;
– naložbe v izboljšanje delovnih pogojev
na plovilu;
– naložbe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti rib;
– naložbe v pripomočke za manipulacijo
z ribolovnimi orodji;
– splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem
dokumentacije za naložbo in ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov
priznane vrednosti naložbe.
2. Pri posameznih obrtniških delih se
upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, transporta in opravljenih
del).
3. Natančnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Do podpore so upravičeni stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi
sredstev.
5. Za upravičene stroške se štejejo tudi
splošni stroški, nastali pred datumom izdaje
odločbe o pravici do sredstev, vendar samo
od 1. januarja 2007 dalje.
6. Kot nastanek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
V. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji za pridobitev in porabo
sredstev
1. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisa-
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nem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani
obliki. K vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno
usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo z natančnim popisom
del in stroškovno opredelitvijo cen. Naložba mora biti zaključena celota. Za opremo
je potrebno priložiti popis opreme, vključno
z razporeditvijo opreme v prostoru (priložena mora biti skica plovila z vrisano lokacijo
investicije).
3. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
4. Vlagatelj mora imeti izdelan poslovni
načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili, ki jih predpiše in na svojih spletnih straneh
objavi MKGP.
5. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti veljavno
slovensko dovoljenje za gospodarski ribolov. Veljavno dovoljenje se mora nanašati na
plovilo, ki je predmet podpore in na katerem
se bo izvajala naložba. Priloženo mora biti
ustrezno dokazilo.
6. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala
naložba, z veljavnim slovenskim dovoljenjem za gospodarski ribolov in z veljavnim
plovnim dovoljenjem. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje lastnika (solastnikov), da se
naložba na plovilu lahko izvede. Priloženo
mora biti ustrezno dokazilo.
7. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje
projektov v okviru operativnega programa
za Razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 je dosegljiv na sedežu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP) ter na spletni strani www.arsktrp.gov.si.
8. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih,
morajo biti skladni.
9. Vloga mora popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in mora za uvrstitev v nadaljnjo
obravnavo preseči 15 točk pri ocenjevanju
glede na dana merila.
10. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del, izdaja
oziroma prevzem računov).
11. Za naložbo mora biti predložen poslovni načrt, ki mora biti izdelan skladno
z navodili, objavljenimi na spletni strani
www.mkgp.gov.si, iz katerega mora biti razvidno, da je naložba ekonomsko upravičena
(interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Prikazani in priloženi morajo biti vsi
izračuni.
12. Za naložbo morajo biti predloženi
predračuni, iz katerih bo razvidna naložba
in njena predračunska vrednost.
13. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba, mora imeti veljavno dovoljenje za
plovbo.
14. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba, mora biti vpisano v evidenco slovenskih ribiških plovil, ki ga vodi MKGP.
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15. Ribiško plovilo mora biti na dan vložitve vloge starejše od pet let. Starost je enaka razliki med datumom vložitve vloge na
razpis in datumom prve vknjižbe v register
ribiških plovil, ki jo vodi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
16. Upravičenec se mora obvezati, da
bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev. Kot je določeno v prvem
poglavju Sklepa Komisije (2008/949/EC) se
za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je
v tekočem letu izvedlo vsaj eno ribolovno
operacijo.
Posebni pogoji za ukrep »Naložbe v ribiška plovila in selektivnost«
Najvišji znesek odobrenih sredstev na
plovilo ne sme presegati zneska na plovilo
v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih
dejavnosti, za katerega se premija izračuna
na način, ki je naveden v poglavju Izračun
premije v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovne dejavnosti. V kolikor ga preseže, je
upravičeni strošek le v višini premije na ribiško plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev
ribolovne dejavnosti.
Izračun premije v okviru ukrepa »Trajna
ukinitev ribolovne dejavnosti«
Tabela 1
Kategorija plovila
po tonaži (BT)
0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 in več

Euri
11.000/BT + 2.000
5.000/BT + 62.000
4.200/BT + 82.000
2.700/BT + 232.000
2.200/BT + 382.000
1.200/BT + 882.000

a) Maksimalni zneski se za plovila, stara
med 5 in 15 let izračunajo v skladu s TABELO 1;
b) Maksimalni zneski se za plovila, stara
med 16 in 29 let, izračunajo v skladu s TABELO 1, a znižano za 1,5% na vsako leto
preko 15 let;
c) Maksimalni zneski se za plovila, stara
30 let ali več, izračunajo v skladu s TABELO
1, minus 22,5%.
2. Da se plovilu izplačajo zgoraj navedeni zneski v celoti, mora izpolnjevati tudi
hkrati oba naslednja posebna pogoja, glede
na posamezno ribolovno orodje:
Tabela 2

Ribolovno
orodje
Pelagična
vlečna mreža,
upravljana
z dveh plovil
Zaporna
plavarica
Pelagične
vlečne mreže
s širilkami
Pridnene
vlečne mreže
s širilkami
Raznovrstna
ribolovna orodja
Stoječi
parangali

PTM

Število
dnevnikov
v letih 2007
in 2008
(skupaj)
A
155

PS

54

26.000

OTM

1

13

OTB

60

7.350

MIS

18

221

LLS

4

40

Šifra
ribolovnega
orodja

Iztovor v letih
2007 in 2008
v kg
(skupaj)
B
210.000
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LL
LHP

Število
dnevnikov
v letih 2007
in 2008
(skupaj)
A
1
2

GTR
GNS

29
32

430
441

GND
GN
FYK
FPO

5
13
17
18

240
227
125
115

Šifra
ribolovnega
orodja

Ribolovno
orodje
Parangali
Ročne ribiške
vrvice in ribiške
palice
Trislojne mreže
Stoječe
zabodne mreže
Viseče mreže
Zabodne mreže
Kogoli
Vrše
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Iztovor v letih
2007 in 2008
v kg
(skupaj)
B

3. Kolikor sta število dnevnikov in iztovor
nižja kot v TABELI 2, se izračunana premija
pomnoži z odstotkom, ki ga izračunamo po
spodnji tabeli:
Odstotek = ((število dnevnikov na plovilo
vlagatelja v letih 2007 in 2008 za posamezno ribolovno orodje) / stolpec A * 0,3
+ (iztovor na plovilo vlagatelja v letih 2007
in 2008 za posamezno orodje) / stolpec
B * 0,7) * 100
4. V primeru, da je eno plovilo v letih
2007 in 2008 uporabljalo več ribolovnih orodij, se odstotek izračuna za vsako ribolovno
orodje posebej, odstotke se nato sešteje.
Če je skupni odstotek večji kot 100%, se kot
največja možna vrednost vzame 100%.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev in se mora obvezati, da bo vsaj še
pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena
sredstva.
2. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih, njihova kopija pa mora
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
3. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje vključitev
opreme v opravljanje dejavnosti, ki mora biti
prej nabavljena in plačana.
4. Naložbe morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe
o odobritvi sredstev.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom 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 do-
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kumentacijo in dokumentacijo, navedeno
v odločbi, ter jo hraniti še najmanj pet let po
zadnjem izplačilu sredstev.
8. Prejemnik mora na zahtevo Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še pet
let od zadnjega izplačila sredstev.
9. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih straneh MKGP.
10. Vlagatelj mora imeti za nakazilo
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Posebni pogoji za ukrep »Naložbe v ribiška plovila in selektivnost« pri naložbi zamenjava motorja
Sredstva iz naslova tega razpisa so namenjena eni zamenjavi motorja na plovilo
v programskem obdobju 2007–2013 pod
pogojem, da je moč novega motorja vsaj
za 20 odstotkov manjša od moči starega
motorja.
VI. Omejitve
Splošne 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 odobri upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v Republiki
Sloveniji;
4. naložbe v plovila, ki niso vpisana
v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo
vodi MKGP.
VII. Neupravičeni stroški
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:
1. Davek na dodano vrednost, razen
nepovratni davek na dodano vrednost, ki
ga dejansko in dokončno plača drugi upravičenec, ki pa ni oproščen davka;
2. Obresti za dolgove;
3. Nakup rabljene opreme ali motorjev;
4. Plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
5. Stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu;
6. Gradnjo in nakup ribiških plovil;
7. Stroške tekočega poslovanja (stroške
vzdrževanja in najema);
8. Bančne stroške, stroške garancij in
podobno;
9. Stroške za plačilo storitev inženirjev
in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in
licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12 odstotkov priznane
vrednosti naložbe;
10. Izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
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11. Naložbe v plovila, ki so registrirana
izven Republike Slovenije;
12. Naložbe v plovila, ki niso vpisana
v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo
vodi MKGP;
13. Naložbe v plovila, ki sodijo v skupino
plovil malega priobalnega ribolova iz 1. točke 26. člena Uredbe Sveta št. 1198/2006;
14. Naložbe v plovila, ki presegajo 24
metrov skupne dolžine;
15. Stroške promocije;
16. Naložbe v povečanje ribolovnega
napora;
17. Prenos lastništva podjetja;
18. Plačila v naravi;
19. Stroške za povečanje prostorov za
skladiščenje rib v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Sveta št. 1198/2006;
20. Zamenjavo več kot enega motorja na
plovilu v celotni perspektivi 2007–2013;
21. Stroške lastnega dela;
22. Naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 4.000 eurov na
posamezno naložbo;
23. Nakup ali zakup plovil, ne glede na
to, ali se po zakupu lastništvo prenese na
zakupnika;
24. Naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
25. Stroške poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema;
26. Sredstev se vlagatelju ne odobri, če
je za isti projekt že prejel javna sredstva ali
sredstva EU oziroma kakšnega drugega
evropskega sklada;
27. Vse stroške, povezane z nakupom
standardne opreme in opreme, ki je na
dan predložitve vloge za določeno plovilo
obvezna z evropsko in/ali nacionalno zakonodajo (na primer s Pravilnikom o čolnih
in plavajočih napravah Uradni list RS, št.
25/08 z dne 14. 3. 2008).
VIII. FInančni pogoji za dodeljevanje in
izplačilo sredstev
Splošni finančni pogoji
1. Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
Predložena morajo biti dokazila o lastnem
finančnem stanju. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah in mora imeti poravnane
vse obveznosti do države. Vlagatelj ne sme
biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
2. Vlagatelj mora izbrati najugodnejšega
izvajalca operativnih del izvedbe oziroma
dobavitelje, kar mora ob zahtevku za izplačilo sredstev dokazati vsaj s tremi predračuni. Ob predložitvi vloge za pridobitev
sredstev pa mora vlagatelj priložiti vsaj en
predračun.
3. Upravičencu se sredstva izplačajo na
podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu.
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. Naložba je zaključena, ko so vsa
dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo.
6. Naložba mora biti izpeljana v celoti in zaključena pred vložitvijo zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev oziroma do
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datuma, določenega v odločbi o odobritvi
sredstev.
7. V primeru, da je prejemnik sredstev
ribič fizična oseba, se bo za izplačana nepovratna sredstva obračunavala akontacija
dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo
o dohodnini.
8. Vlagatelj se mora zavezati, da bo
opravljal dejavnost, za katero je prejel
sredstva iz naslova tega javnega razpisa
še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal
bistvenih sprememb naložbe oziroma ne
bo odtujil naložbe ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter
da bo spremljal rezultate gospodarjenja
vsaj še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
9. 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;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Posebni finančni pogoji
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev.
2. V tem javnem razpisu je izvedbi
ukrepa Naložbe v ribiška plovila in selektivnost namenjenih 400.000 eurov javnih
sredstev.
3. Struktura financiranja je za vse upravičene stroške iz tega ukrepa, razen za
zamenjavo motorja, naslednja:
– 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov, od tega
je delež EU sredstev 75 odstotkov in delež
Republike Slovenije 25 odstotkov;
– 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
4. Struktura financiranja za zamenjavo
motorja je naslednja:
– 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov, od tega
je delež EU sredstev 75 odstotkov in delež
Republike Slovenije 25 odstotkov;
– 80 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
5. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP
2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore znaša
4.000 eurov na posamezno vlogo;
– najvišji znesek javne podpore znaša 100.000 eurov na posamezno vlogo ob
upoštevanju, da najvišji znesek na plovilo
ne sme preseči zneska na plovilo v okviru
ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. V kolikor jo preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško
plovilo.
6. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega
ukrepa pridobi največ do 200.000 eurov
pomoči.
7. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upošteva
priznana vrednost naložbe.
IX. Merila za oceno in razvrstitev vlog
1. Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna
ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril za izbor.
– ekonomski vidik naložbe;
– družbeno-socialni vidik naložbe;
– tehnološki vidik naložbe;
– okoljski vidik naložbe.
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)

DA

NE

Maksimalno
št. točk

Doseženo
št. točk

1. Ekonomski vidik naložbe

30

2. Družbeno-socialni vidik naložbe

10

3. Tehnološki vidik naložbe

10

4. Okoljski vidik naložbe

10

Skupaj

60
2. Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi
ocene presegle minimalni prag 15 točk, in
sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Naložbe
v ribiška plovila in selektivnost.
3. Merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Naložbe v ribiška plovila in selektivnost iz Operativnega programa
za razvoj ribištva 2007–2013 (OP) za leto
2009 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Naložbe v ribiška plovila in selektivnost,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
XI. Vsebina vloge
1. 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.
2. 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, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali
na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si
in http://www.arsktrp.gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
4. Posamezni vlagatelj lahko v obdobju
2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna
vloga nanašati samo na eno plovilo.
XII. Rok in način prijave
1. 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.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP.
3. 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.
4. 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 za ukrep Naložbe v ribiška plovila in selektivnost«.
5. Informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01 580
77 92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do
15.30 in v petek od 8.00 do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP 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.
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
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 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 IX. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati 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 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 uslužben-
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ci, 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. Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih
dneh, odkar ga je ARSKTRP o tem pisno
obvestila, 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
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 v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na
ARSKTRP, ki 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.
12. 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 20.000 eurov, pa se lahko vloži
le 1 zahtevek za izplačilo.
13. 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 pet let po zadnjem
izplačilu sredstev.
14. 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 5 let
po zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 007-190/2009/23
Ob-7515/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi 73. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 –
ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljevanju: ZŽiv) in 4. člena Uredbe
o načinu in pogojih izvajanja javnih služb
v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08, v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za oddajo vlog za izbiro koncesionarja
za izvajanje javne službe nalog genske
banke v živinoreji
I. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje javne
službe nalog genske banke v živinoreji
v programskem obdobju od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2016, na celotnem območju Republike Slovenije.
Javna služba nalog genske banke v živinoreji obsega:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega
genskega materiala;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega
genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– razmnoževanje in trajnostna raba genskega materiala.
Podrobneje so naloge opredeljene
v Programu varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2010 do 2016,
ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
(http://www.mkgp.gov.si/).
Javna služba nalog genske banke v živinoreji se financira iz proračuna Republike
Slovenije. Obseg razpoložljivih sredstev za
izvajanje nalog je opredeljen v proračunu
Republike Slovenije in v letnih programih
varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji.
V skladu z določili 67. člena ZŽiv so
sredstva za izvajanje javne službe nalog
genske banke v živinoreji namenjena za:
– izvajanje strokovnih nalog;
– neposredna plačila in druge podpore
rejcem in imetnikom živali;
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo
ohranjanje genetskih rezerv v živinoreji.
II. Vlagatelj: vlagatelj mora imeti pravnoorganizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu, in sicer tako,
da je vpisan v sodni register, drug register
ali drugo uradno evidenco kot gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik,
zadruga ali pravna oseba javnega prava.
III. Pogoji za pridobitev koncesije
Za pridobitev koncesije za izvajanje javne
službe nalog genske banke v živinoreji mora
vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje.
1. Splošni pogoji:
– v ustanovitvenem aktu mora imeti podlago za opravljanje nalog, ki se izvajajo kot
javna služba nalog genske banke v živinoreji;
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– ne sme se ukvarjati z dejavnostjo, ki
bi bila v nasprotju z interesi ali konkurenčna nalogam, ki jih izvaja kot javno službo
nalog genske banke v živinoreji, ali bi lahko imel koristi od rezultatov ukrepov, ki jih
predlaga;
– mora zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
2. Kadrovski pogoji:
2.1. Strokovni vodja programa izvajanja
javne službe nalog genske banke v živinoreji mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja
kmetijstva – zootehnika ali druge podobne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
tem področju;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela na tem področju;
– organizacijske sposobnosti.
2.2. Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju
javne službe nalog genske banke v živinoreji, morajo biti ustrezno strokovno usposobljene.
3. Tehnični pogoji:
– mora imeti ustrezen prostor oziroma
potrebne laboratorije z ustrezno merilno in
drugo opremo;
– mora imeti strojno in programsko opremo za opravljanje nalog ter vodenje informacijskih sistemov na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– mora imeti opremo in prostor za varno
shranjevanje genetskega materiala v obliki
semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega
genetskega materiala;
– mora imeti opremo, ki omogoča primerno hitre in zanesljive stike z organizacijami
v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov.
4. Drugi pogoji:
– vlagatelj, ki ne izpolnjuje pogojev za
izvajanje določenih nalog s področja javne
službe nalog genske banke sam, mora za
izvajanje teh nalog skleniti pogodbe z organizacijami, ki te pogoje izpolnjujejo;
– mora sodelovati z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske
raznovrstnosti v živinoreji, na podlagi pogodb
o sodelovanju oziroma aktivnega članstva.
IV. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi
na javni razpis priložiti vlagatelj so:
1. Izpolnjevanje splošnih pogojev:
– obrazec s splošnimi podatki o vlagatelju;
– izpis iz sodnega registra, drugega registra ali druge uradne evidence, ki dokazuje
pravni status vlagatelja in dejavnost, za katero je registriran;
– izjava vlagatelja;
2. Izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Za strokovnega vodjo:
– izjava o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava o znanju najmanj enega svetovnega jezika;
– seznam objavljenih strokovnih oziroma
znanstvenih del s področja živalskih genskih
virov od leta 2007 naprej;
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– dokazila o organizacijskih sposobnostih (priporočila, spričevala, potrdila …).
Za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju javne službe nalog genske banke v živinoreji:
– izjava o izobrazbi, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Izpolnjevanje tehničnih pogojev:
– popis pisarniških in laboratorijskih prostorov s površino, namenjeno izvajanju javne službe nalog genske banke;
– popis strojne in programske opreme
namenjene opravljanju nalog ter vodenju
informacijskih sistemov na področju biotske
raznovrstnosti v živinoreji;
– popis opreme in prostorov za varno
shranjevanje genetskega materiala v obliki
semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega
genetskega materiala;
– izjava, da oprema omogoča primerno
hitre in zanesljive stike z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe
oziroma vodijo zbirke podatkov.
4. Izpolnjevanje drugih pogojev:
– kopije sklenjenih pogodb z organizacijami, ki so v skladu s predpisi usposobljene
za izvajanje določenih nalog s področja javne službe nalog genske banke v živinoreji,
če za izvajanje teh nalog vlagatelj ni usposobljen;
– kopije sklenjenih pogodb oziroma listin,
ki dokazujejo sodelovanje vlagatelja z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji.
V. Merila za izbiro koncesionarja
Pri izboru koncesionarja se upošteva
usposobljenost vlagatelja za izvajanje nalog, ki so predmet koncesije in se izkazujejo
predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost oseb;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– vključenost v mednarodno sodelovanje
na področju živalskih genskih virov.
Merila
1. Strokovna usposobljenost oseb*
1.1. srednješolska izobrazba
1.2. višješolski strokovni program
1.3. visokošolski strokovni program
1.4. univerzitetni program
1.5. magisterij znanosti
1.6. doktorat znanosti
2. Oprema in prostori za izvajanje nalog
2.1. za ustrezno opremo
2.2. za ustrezne prostore
3. Izkušnje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji**
3.1. do pet let strokovnega dela na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti v živinoreji
3.2. nad pet let strokovnega dela na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti v živinoreji
4. Vključenost v mednarodno sodelovanje s področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti v živinoreji v obdobju zadnjih petih let
4.1. strokovne objave v tujih publikacijah
4.2. sodelovanje s prispevki na mednarodnih dogodkih
4.3. organizacija mednarodnih dogodkov v Sloveniji
Skupaj

Točke
do 50
5
10
20
30
40
50
do 20
do 10
do 10
do 40
20
40
do 60
10
20
30
do 170

* Ugotavlja se strokovna usposobljenost za vsakega posameznika, vključenega v izvajanje
javne službe nalog genske banke v živinoreji, izračuna pa se tehtana sredina.
** Ugotavljajo se izkušnje za vsakega posameznika, vključenega v izvajanje javne službe
nalog genske banke v živinoreji, izračuna pa se tehtana sredina.

VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje sedmih let
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016.
VII. Čas in kraj oddaje vlog
Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz poglavja IV (dokumenti in dokazila)
morajo biti dostavljene v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje v 45 dneh od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Vse pisne vloge
morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: »za javni razpis Izbira
koncesionarja za javno službo nalog genske
banke v živinoreji – ne odpiraj«. Javni razpis
je uspešen, če je do poteka razpisnega roka
predložena vsaj ena veljavna vloga. Vloga
je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje
vse zahteve javnega razpisa.
VIII. Datum, kraj in čas odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
potekalo osmi dan od dneva zaključka javnega razpisa, v sobi 318a, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58 v Ljubljani.
IX. Postopek za izbiro koncesionarja
Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog
izvaja komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija bo odprla, pregledala in ocenila vloge,
prispele na javni razpis. Pri odpiranju vlog
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
vlagateljev. Če vloga ne bo popolna, se bo
vlagatelja najkasneje v roku osmih dni od
odprtja vloge pisno pozvalo na dopolnitev
vloge.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se s sklepom
zavrže. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku
osmih dni od datuma odpiranja vlog. Na
javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki
zagotovi izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji za celotno obdobje in
območje podeljene koncesije.
Na predlog komisije, minister o izbiri koncesionarja odloči z odločbo. Pritožba zoper odločbo o izbiri koncesionarja ne zadrži
izvajanja programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji. Koncesionar sklene
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano koncesijsko pogodbo.
X. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodila vlagateljem za izdelavo vloge;
3. prijavni obrazec;
4. izjava vlagatelja;
5. vzorec koncesijske pogodbe.
Razpisna
dokumentacija
je
na
voljo na spletni strani ministrstva
(http://www.mkgp.gov.si/) ali na naslovu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v tajništvu Direktorata za varno hrano, soba 601,
vsak delovni dan med 10. in 14. uro.
Dodatne informacije o javnem razpisu so
na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro,
po tel. 01/478-90-08. Odgovorna oseba za
dajanje informacij med javnim razpisom je
mag. Janez Glavač.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-1/2009
Ob-7551/09
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB1,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
109/08, 55/09 – Odl US), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4,
126/07 – ZUP-E, 48/09), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 26/09 in 59/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)
(Uradni list RS, št. 37/04), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB 1, 102/07 – ZDRad), Zakona
o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št.
102/07), Strategije Republike Slovenije za
prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo (Sklep Vlade Republike Slovenije z dne
12. 2. 2009) in mnenja Ministrstva za finance o priglasitvi »de minimis« pomoči
(št. priglasitve: 440-36/2009/2 z dne 10. 11.
2009), izdaja Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, naslednji
javni razpis
za sofinanciranje stroškov analogne
radiodifuzije v letih 2009 in 2010
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov analogne radiodifuzije ponudnikom televizijskih vsebin v obdobju hkratnega analognega in digitalnega oddajanja.
Republika Slovenija se je obvezala za
ukinitev analogne in uvedbo digitalne radiodifuzije do konca leta 2010. To je cilj, ki je
v skupnem interesu, v skladu s Strategijo
Republike Slovenije za prehod z analogne
na digitalno radiodifuzijo, ki jo je sprejela
Vlada Republike Slovenije 12. 2. 2009 (v
nadaljevanju: Strategija) in Zakonom o digitalni radiodifuziji (Uradni list, RS, št. 102/07,
v nadaljevanju: ZDRad), ki glede na določbe
sistemskega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1)
predstavlja specialno ureditev področja digitalne radiodifuzije.
ZDRad v VI. Poglavju ureja prehod
z analogne v digitalno radiodifuzijo in določa, da je ponudnik televizijskih vsebin, ki
ima na posameznem geografskem območju tehnično možnost in pravico oddajanja
in razširjanja programskih vsebin, v skladu
z 29. členom ZDRad dolžan oddajati in razširjati programske vsebine hkrati v analogni in digitalni radiodifuzni tehniki v obdobju največ 18 mesecev, oziroma najdlje do
1. decembra 2010. V tem času je dolžan
tudi obveščati javnost o datumu prenehanja
analognega razširjanja v smislu sedmega
odstavka 29. člena ZDRAd. Glede na omenjeno obveznost ponudnika vsebin predstavlja analogna radiodifuzija dodatne stroške
v procesu prehoda z analogne v digitalno
radiodifuzijo.
Sofinanciranje se zagotovi na podlagi
sklenitve pogodbe z izbranimi ponudniki televizijskih vsebin. Na javni razpis se lahko
prijavijo vsi ponudniki televizijskih vsebin, ki

v času oddaje vloge na ta javni razpis oddajajo v analogni prizemni tehniki in imajo tehnično možnost in pravico oddajanja in razširjanja programskih vsebin v multipleksu.
Na podlagi sklenitve pogodbe z izbranimi ponudniki televizijskih vsebin v novembru 2009, ob upoštevanju roka sočasnega
oddajanja iz šestega odstavka 29. člena
ZDRad, se zagotovi sofinanciranje za obdobje 12 mesecev.
Ministrstvo s sofinanciranjem spodbuja
prehod iz analogne v digitalno radiodifuzijo
s končnim ciljem ukinitve analognega oddajanja v decembru 2010, kot se je Republika
Slovenija zavezala v Strategiji in ZDRad in
to tudi najavila Evropski komisiji.
Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov oddajanja v analogni prizemni tehniki.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu
vključujejo stroške ponudnikov vsebin, ki so
povezani z analogno radiodifuzijo v obdobju
hkratnega analognega in digitalnega oddajanja in bodo ugotovljeni na način, kot je
opredeljen v 5. točki tega javnega razpisa.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«. Pomoči po pravilu »de minimis«
so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje
Uredba Komisije (ES) št. 19989/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de
minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme
preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so v zadnjih treh
letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa.
Podjetja, ki so takšno pomoč že prejela, pa
niso presegla omenjenega zneska so upravičena do manjkajočih sredstev do omejitve
200.000 EUR.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo ponudniki
vsebin, ki:
– imajo v času oddaje vloge na ta javni
razpis veljavno odločbo Agencije Republike Slovenije za pošto in elektronske komunikacije o dodelitvi radijskih frekvenc za
analogno prizemno oddajanje svojega TV
programa,
– ki imajo na posameznem geografskem
območju tehnično možnost in pravico oddajanja in razširjanja programskih vsebin
v multipleksu A za DVB-T,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen že sofinancirani iz
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– nimajo neporavnane obveznosti do države,
– niso za isti namen že pridobila ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega in lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih virov,
– niso v težavah, stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavrnejo.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Rok za oddajo vlog je 18. 11. 2009, do
12. ure.

Št.

91 / 13. 11. 2009 /

Stran

2841

Prijava na ta razpis mora prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno, do
18. 11. 2009, do 12. ure. Na podlagi te prijave bo opravljen pregled vlog in preverjeno
izpolnjevanje pogojev. Glede na razpoložljiva sredstva in glede na število prijav ter ob
upoštevanju načina izračuna iz 5. točke tega
javnega razpisa bo izračunan delež sofinanciranja upravičenih stroškov.
Prijavitelji morajo oddati en izvod popolne vloge. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 11. točko javnega razpisa in razpisne
dokumentacije ter Navodili predlagateljem
za izdelavo vloge.
5. Upravičeni stroški
Med izbrane prijavitelje bodo sredstva
razdeljena na podlagi naslednjega izra
čuna:

Sof (i ) = Sof ⋅

Str (i )
Str (n)

pri čemer imajo posamezni elementi naslednji pomen:
Sof(i) izračunan delež sofinanciranja posameznemu prijavitelju
Sof skupen planiran znesek sofinanciranja za vse prijavitelje v celotnem obdobju
(2009 in 2010)
Str(i) izkazani upravičeni stroški analognega oddajanja posameznega izbranega
prijavitelja
Str(n) izkazani upravičeni stroški analognega oddajanja vseh izbranih prijaviteljev.
Med upravičene stroške se štejejo stroški analognega prizemnega oddajanja televizijskega signala, v področju pokrivanja,
kot je določeno v odločbi oziroma odločbah
Agencije Republike Slovenije za pošto in
elektronske komunikacije za posamičnega
ponudnika televizijskih vsebin.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju strokovna komisija, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
najprej pregleda prispele kuverte in izloči
tiste, ki niso pravilo izpolnjene in označene
ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana v enem
izvodu in če vsebuje sledeče v celoti izpolnjene obrazce:
– Prijavni obrazec (obrazec 1),
– Osnovni podatki o prijavitelju (obrazec 2),
– Podatki o projektu (obrazec 3),
– Izračun stroškov (obrazec 4),
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec 5),
– Vzorec pogodbe (obrazec 6, parafiran
na vsaki strani!).
7. Izdelava predloga sofinanciranja
Vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bo
v skladu z izračunom, opredeljenim v 5.
točki javnega razpisa, določen delež sofinanciranja upravičenih stroškov.
O sofinanciranju s sklepom odloči minister, na predlog strokovne komisije in ob
predhodnem pozitivnem mnenju Ministrstva
za finance.
Med prejemnike sredstev se bo razdelilo do 288.409,00 EUR v letu 2009 in do
288.409,00 EUR v letu 2010.
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8. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je
288.409,00 EUR v letu 2009 in 288.409,00
EUR v letu 2010. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 9602.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev je do 1. 12. 2010.
10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
11. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
11. Rok za oddajo vlog
Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 18. 11. 2009, do 12. ure. Naslov
za oddajo vloge je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
glavna pisarna. Vloga mora prispeti v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
Javni razpis, sofinanciranje stroškov analogne radiodifuzije v letih 2009 in 2010«. Na
zadnji strani zapišite popolni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka za oddajo vlog (18. 11. 2009, do 12.
ure). Vloge, ki bodo prispele po izteku roka
za oddajo vlog, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene na
ovojnici bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo v skladu s 222. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo dne 18. 11. 2009, ob 14. uri.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne
informacije o vseh točkah javnega razpisa
in prijavi na javni razpis so na voljo po tel.
01/478-32-21 ali po elektronski pošti, stična
oseba: mag. Bojan Valančič, e-pošta: Bojan.
Valancic@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 543/09
Ob-7566/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, in
56/08), Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov, namenjenih
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju
slovenskega jezika v letu 2010 (v
nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR8-UPRS-2010)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za sofinanciranje
posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in
razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti
te javne dobrine.
Za projekte se po tem razpisu štejejo
naslednje akcije:
– jezikovni tečaji, poletne šole seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega
izobraževanja za govorce slovenščine kot
prvega jezika, za zamejske Slovence, za
priseljence, gostujoče delavce, azilante, tujce idr.;
– knjige, brošure, zloženke, zgoščenke,
spletne strani ipd., s katerimi se predstavlja,
uveljavlja in širi znanje slovenščine in vedenje o slovenščini;
– prevajanje in ustvarjanje javno dostopnih računalniških programov v slovenščini,
širjenje uporabe slovenščine v informacijsko-komunikacijski tehnologiji (prenosni telefoni, teletekst idr.);
– digitalizacija slovarjev, v katerih je zastopana slovenščina;
– skrb za uveljavljanje in širjenje slovenskih javnih napisov, slovenskih imen pravnih
oseb in slovenskih imen lokalov;
– manjše raziskave o ozemeljski, socialni, zvrstni rabi slovenščine;
– tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje
o slovenskem jeziku;
– drugi mali projekti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in
širjenju slovenščine
III. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na
razpisu je 21.578 €.
Od tega se lahko najmanj 6.600 € vseh
sredstev dodeli projektom, ki so namenjeni
razširitvi in poglobitvi jezikovne zmožnosti
v slovenščini in prispevajo k ozaveščanju,
pomenu in vlogi materinščine pri otrocih in
mladostnikih. Prav tako se lahko polovica
vseh sredstev dodeli predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove
pridobitne dejavnosti.
Za posamezni projekt se lahko dodeli
največ do 3.000 €.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije
v podatkih javnopravne agencije AJPES.
– Prijavitelji morajo imeti v času prijave
na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo.
– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta
končana v proračunskem letu 2010.
– Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna
skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo
na razpisu kandidirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do
30. 11. 2010.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva.
V. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana
na obrazcu ministrstva (priglasitev projekta)
in mora obvezno vsebovati:

– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa;
Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni
učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti,
morebitna posebna priporočila) in navedba
odgovorne osebe predlagatelja projekta.
Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih
sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za
nepopolno in se zavrže v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo.
Vsako posamezno vlogo morajo prijavitelji predložiti v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis JPR8-UPRS-2010,
ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja:
naziv in naslov oziroma sedež.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 14. 12. 2009, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti).
Prispele vloge bo odpirala posebna odpiralna komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki
ne bodo predložene oziroma priporočeno
oddane na pošti v predvidenem roku, se
bodo štele za prepozne. Vsaka vloga oziroma vsak program ali projekt, ki se prijavlja
na razpis, mora biti oddan ločeno v posebni
ovojnici (kuverti). Posamezna vloga, ki ne
bo oddana v eni ovojnici (kuverti), se bo
štela kot nepopolna in bo zavržena. Prav
tako bodo zavržene vse različne vloge oziroma programi ali projekti, ki bodo oddani
v eni skupni ovojnici (kuverti). Ministrstvo bo
poleg vlog, ki ne vsebujejo vseh predvidenih sestavin, iz nadaljnjega postopka izločilo
tudi vse prepozno oddane vloge in vloge, ki
jih ni vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Način ocenjevanja
Vse popolne, pravočasne in upravičene
vloge (projekte), ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija Ministrstva za kulturo, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom
ministrice za kulturo. Strokovna komisija bo
programe in projekte ocenila na podlagi naslednjih meril oziroma kriterijev za njihovo
vrednotenje:
1) splošna ustreznost projekta glede na
namen razpisa: do 30 točk;
2) kakovost in prepričljivost predstavitve
projekta: do 20 točk;
3) primernost finančnega predračuna za
izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 15 točk;
4) predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 8
točk (+ 2 točki, če je predlagatelj ali izvajalec
projekta društvo, ki deluje v javnem interesu
na področju kulture);
5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk;
6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične
zasnove projekta glede na ciljno občinstvo:
do 5 točk;
7) dosedanja načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika
kot kulturne dobrine pri izvajanju svoje de-
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javnosti oziroma večletne izkušnje pri tem:
do 5 točk;
8) načrtovanje posebne popularizacijske
dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 5 točk;
9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in izvajalcev pri izvedbi projekta (do
18. leta starosti): do 5 točk.
Merila so ovrednotena s točkami, tako
da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem
okviru lahko prejme posamezni program ali
projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek
dosegljivih točk za projekt pa je 100.
Izbrani bodo tisti programi in projekti, ki
bodo v postopku izbire ovrednoteni višje.
Financirani so lahko programi in projekti, ki
prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih
sredstev za posamezni projekt je odvisna od
višine seštevka prejetih točk ter od obsega
in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer
se upošteva obseg sredstev, namenjenih za
izvedbo razpisa. Najvišji znesek, s katerim
se lahko (so)financira posamezni projekt, je
3.000 €. Dokončni izbor programov in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo
opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih programov in
projektov bo Ministrstvo za kulturo v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa sklenilo
pogodbo o sofinanciranju.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
morala porabiti v proračunskem letu 2010
najkasneje do 31. 12. 2010, ob upoštevanju
plačilnih rokov in ostalih pogojev, določenih
v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti
2010 in 2011.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski
komisiji.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 13. 11.
2009 in se zaključi 14. 12. 2009.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka
razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.kultura.gov.si,
kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se
nanašajo na ta razpis.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Igor Prodnik, tel.
01/400-79-74, e-pošta: igor.prodnik@gov.si.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najkasneje
v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7432/09
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o. na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za »izvedbo
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del ter zunanje ureditve s priključki
pri gradnji objekta z oskrbovanimi
stanovanji na lokaciji »Spodnji Grič II«
Krško

1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
+386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32,
kontaktna oseba: Andreja Kočar, e-pošta:
andrejka.kocar@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: Spodnji Grič II, Krško.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik
je investitor gradnje objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji. Podrobne specifikacije del
so navedene v Tehničnem popisu del, ki
je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Trajanje izvajanja del: 8 oziroma 9 mesecev.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na pisno zahtevo,
poslano na elektronski naslov: andrejka.kocar@ns-piz.si. Razpisna dokumentacija se
bo ponudnikom posredovala po elektronski
pošti.
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
9. 12. 2009, do 9.ure.
6. Rok za oddajo ponudb: 14. 12. 2009
do 9. ure na naslovu naročnika.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2009, ob 12. uri, na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. Odpiranje bo
javno. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan
sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja
ali razpis ponovi.
8. Sposobnost za izvedbo naročila
Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije (smiselno pogoje po ZJN-2) in naslednje
pogoje:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
gradnjo treh stavb v skupni vrednosti nad
5.000.000 EUR z DDV;
dokazilo: obrazec – seznam referenc;
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 5 let, za posamezna dela pa v skladu s pogodbo;
dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za zaključek del je 8 oziroma 9 mesecev od uvedbe v delo, ponudnik pa ga je
sposoben izpolniti;
dokazilo: izjava in terminski plan.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje
bančne garancije:
– Garancija za resnost ponudbe
Ponudnik je dolžan predložiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost
ponudbe v višini 150.000 EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje ponudba za nepravilno.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti potrebnih za sklenitev
pogodbe, naročnik unovči garancijo, razen,
če so razlogi za nesklenitev na strani naročnika. Garancija za resnost ponudbe mora
veljati še najmanj 100 dni šteto od dneva
(roka) za predložitev ponudbe.
– Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti:
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Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh
po podpisu pogodbe naročniku predložiti
garancijo banke oziroma zavarovalnice za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati vsaj še 30
dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in prevzema del
z možnostjo podaljšanja.
– Garancija za odpravo napak v garancijskem roku:
Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del
izročil naročniku garancijo banke oziroma
zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 10% od končne
pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja
garancije mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas
tudi rok trajanja garancije.
10. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno
v roku 60 dni od prejema mesečne situacije
oziroma končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Št. 515/09
Ob-7446/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Parc. št. 3611/5, gozd v izmeri 345 m2,
vpisana pri vl. št. 787, k.o. Turjak. Zemljišče
se po planu nahaja v območju proizvodnih
dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša
20.700,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 27. 11.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča - Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-11/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po preje-
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mu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik,
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičnini parc. št. 3611/5,
k.o. Turjak, Občina Velike Lašče uveljavlja
predkupno pravico. V skladu z 88. členom
Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 30. 11. 2009, ob 12. uri, na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 320-16/09-8/1
Ob-7433/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10.
člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Veržej (Uradni list RS,
št. 95/07) in Odloka o proračunu Občine
Veržej za leto 2009 (Uradni list RS, št. 1/09
in 79/09), objavlja Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Veržej za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 1.920,00 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej, ter društva, ki nimajo
sedeža v občini, pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej.
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
in zahtevane priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– plan dela, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2009,
– poročilo o delu, vrednost izvedbenih
aktivnosti v letu 2008,
– število članov z območja Občine Veržej,
– strokovno izobraževanje na temo kmetijstva,
– promocijska dejavnost na temo kmetijstva,
– organizacija ali izvedba prireditev ali
tekmovanj na temo kmetijstva,
– sodelovanje društev na prireditvah.
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 voljo med uradnimi urami na Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, in na spletni strani
www.verzej.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Veržej na tel.
02/584-44-80, kontaktna oseba Darija Zemljič Vrbančič.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 13. 11. 2009 do
13. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej, 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, ki ni javno, vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Veržej in bo
16. 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 se odloči 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 pet dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži
pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine
Veržej 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 Veržej
Št. 371-68/2009-4
Ob-7478/09
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in sprem.) in 15., 16. in 17.
člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/00) in
drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
lokalnih cest v Občini Šentrupert
1. Koncedent: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih lokalnih cest v Občini Šentrupert.
3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih
cest in tistih kategoriziranih občinskih cest,
po katerih se opravlja javni prevoz šoloobveznih otrok v Občini Šentrupert, naštetih
v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS,
št. 63/08).
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2014. Koncesijsko razmerje začne veljati
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z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih
strank. Predviden pričetek izvajanja del je
1. januar 2010.
5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik
predložiti je določena v razpisni dokumentaciji koncendenta.
6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja:
– ponudbeno vrednost za razpisana dela
po enoti,
– reference ponudnika,
– način plačila,
– fiksnost cen.
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila
o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 11. 12. 2009, v času
uradnih ur v prostorih občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina
za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Šentrupert, št. 01411-0100021185,
odprt pri UJP Novo mesto.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest«, do dne 14. 12. 2009
do 12. ure na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, po pošti
ali v sprejemni pisarni Občine Šentrupert.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
pošiljatelja. Pri izbiri koncesionarja bodo
upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele
do navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 12.
2009 ob 13. uri v občinskih prostorih. O izbiri
koncesionarja koncedent odloči z upravno
odločbo.
10. Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati
preko elektronske pošte naročnika najpozneje štiri dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva
posredovana pravočasno.
Občina Šentrupert
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Javne dražbe
Št. 478-178/2007/115
Ob-7454/09
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
55/09 – odl. US) Ministrstvo za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
a) Oddaja v najem 8 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Gruškovje:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
1696/2

Katastrska občina
Gruškovje

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

1592/1

Žetale

1592/1

Žetale

1592/1

Žetale

Oznaka poslovnega
prostora
Menjalnica, objekt 19

Velikost poslovnega
prostora
42,69 m2

Špedicija I, objekt 16
(vstop)

22,35 m2

Špedicija IV, objekt 16
(vstop)
Špedicija V, objekt 16
(vstop)
Špedicija VI, objekt 16
(vstop)
Špedicija I, objekt 17
(izstop)

Prosto od
takoj
po ureditvi razmerij
z dosedanjim
najemnikom

22,35 m2

takoj

22,35 m2

takoj

21,51 m2

takoj

16,88 m2

takoj

Špedicija III, objekt 17
(izstop)

16,55 m2

po ureditvi razmerij
z dosedanjim
najemnikom

Špedicija IV, objekt 17
(izstop)

17,21 m2

1. 1. 2010

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Zavrč:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

177/22 in 35

Zavrč

Oznaka poslovnega
prostora
Špedicija V, poslovni
prostor v bivalnem
kontejnerju 4

14,74 m2

po ureditvi razmerij
z dosedanjim
najemnikom

c) Oddaja v najem treh opremljenih poslovnih prostorov na MMP Dobovec:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

597/2

Dobovec

597/2

Dobovec

597/2

Dobovec

Oznaka poslovnega
prostora
Š.1.1. ter sorazmerni del
do 3446/10000 Š.1.4.
Š.1.2. ter sorazmerni del
do 3572/10000 Š.1.4.
Š.1.3. ter sorazmerni del
do 2982/10000 Š.1.4.

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

12,87 m2

takoj

13,34 m2

takoj

11,13 m2

po ureditvi razmerij
z dosedanjim
najemnikom

d) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Bistrica ob Sotli:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

1552/3

Kunšperk

Oznaka poslovnega
prostora
Špedicija I, ki obsega
poslovna prostora Š0.1
in Š0.2

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

12,20 m2

takoj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma
v primeru menjalnice na MP Gruškovje, denarnemu posredništvu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za poslovne prostore na
MMP Gruškovje:
1. Menjalnica, ki se nahaja v objektu 19
– 751,00 EUR,
2. ŠPEDICJA I, ki se nahaja v objektu
16 – 393,00 EUR,
3. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu 16
– 393,00 EUR,
4. Špedicija V, ki se nahaja v objektu 16
– 393,00 EUR,
5. Špedicija VI, ki se nahaja v objektu
16 – 379,00 EUR,
6. Špedicija I, ki se nahaja v objekt 17 –
297,00 EUR,
7. Špedicija III, ki se nahaja v objektu 17
– 291,00 EUR,
8. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu 17
– 303,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
b) Izklicna cena za poslovna prostora na
MMP Zavrč:
1. Špedicija V – 246,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
c) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Dobovec:
1. poslovni prostor Š1.1. – 212,00 EUR,
2. poslovni prostor Š1.2. – 220,00 EUR,
3. poslovni prostor št. Š1.3. – 184,00
EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
d) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Bistrica ob Sotli:
poslovni prostor št. Š0.1 in Š0.2 – Špedicija I – 115,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi. Navedeno pa
ne velja za poslovni prostor Špedicija I, ki se
nahaja v objektu 16 in poslovni prostor Špedicija III, ki se nahaja v objektu 17, oba pa
na MP Gruškovje, za poslovni prostor Špedicija V na MP Zavrč ter poslovni prostor št.
Š.1.3. na MP Dobovec, za katere se bodo
najemne pogodbe sklenile takoj po ureditvi
razmerij z dosedanjim najemnikom.
Dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljub
ljana, Marina Harapin, tel. 01/478-18-10.
5. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku petnajstih dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa,
št.: 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča.
6. Višina varščine

Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnino položiti varščino
v višini:
a) MMP Gruškovje
1.
Menjalnica,
ki
se
nahaja v objektu 19 – 751,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600109 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Menjalnica.
2. Špedicja I, ki se nahaja v objektu 16 –
393,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75600209 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija I, objekt 16.
3. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu 16 – 393,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600309 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija IV,
objekt 16.
4.
Špedicija
V,
ki
se
nahaja v objektu 16 – 393,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600409 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija V,
objekt 16.
5. Špedicija VI, ki se nahaja v objektu 16 – 379,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600509 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija
VI, objekt 16.
6. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 –
297,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75600609 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija I, objekt 17.
7. Špedicija III, ki se nahaja v objektu 17 – 291,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600709 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija III,
objekt 17.
8. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu 17 – 303,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600809 z navedbo namena nakazila: MP Gruškovje, Špedicija IV,
objekt 17.
b) MMP Zavrč: Špedicija V – 246,00
EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600909 z navedbo namena nakazila: MP Zavrč, Špedicija V.
c) MMP Dobovec:
1. poslovni prostor Š.1.1. – 212,00 EUR,
na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601009 z navedbo namena nakazila: MP Dobovec, Š.1.1.
2. poslovni prostor Š.1.2. – 220,00 EUR,
na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601109 z navedbo namena nakazila: MP Dobovec, Š.1.2.
3. poslovni prostor št. Š.1.3. – 184,00
EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601209 z navedbo namena nakazila: MP Dobovec, Š.1.3.
d) MMP Bistrica ob Sotli: poslovni prostor
št. Š0.1 in Š0.2 – Špedicija I – 115,00 EUR,
na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601309 z navedbo namena nakazila: MP Bistrica ob Sotli, Špedicija I.
V vseh primerih se po opravljeni javni
dražbi dražiteljem, ki ne uspejo, varščina
vrne v roku tridesetih (30) dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih
prostorov, ki so navedeni v drugi točki tega
razpisa, je možen po naslednjem vrstnem
redu: dne 24. 11. 2009 za MP Bistrica ob
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Sotli, dne 25. 11. 2009 za MP Gruškovje,
dne 26. 11. 2009 za MP Zavrč in dne 27. 11.
2009 za MP Dobovec, vse navedene datume od 11. do 12. ure, po predhodnem dogovoru z Marino Harapin, tel. 01/478-18-10.
8. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti v roku:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade 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, v 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 blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
b) za namen najema menjalnice registrirani za dejavnosti: finančne in zavarovalniške dejavnosti – denarno posredništvo.
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 11. 12. 2009, v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7474/09
Družba Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta
15, 1235 Radomlje, na podlagi programa
prodaje, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj in ga je potrdil nadzorni svet družbe,
objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin – strojne opreme
1. Naziv in sedež prodajalca ter organizatorja javne dražbe: Lesno industrijsko
podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja.
2.1. Predmet javne dražbe so naslednji
lesno obdelovalnih stroji:
1. pretočna stiskalnica za furniranje
ITALPRESSE tip DS/130 z avtomatskim vlaganjem in razkladanjem, letnik 1989, inv. št.
2004162, ser. št. 35271289, izklicna cena
9.754,88 EUR,
2. razrezovalni stroj HOLZMA tip HPP
11/32/L, letnik 1996, inv. št. 2004163, ser.
št. 0-240-06-2092, z nakladalno rampo HEE
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33/22, serijska št. 0-243-04-0626, izklicna
cena 18.389,46 EUR,
3. stroj za nanašanje lepila FIN tip SC4
1300, inv. št. 2004174, ser. št. 931107L, izklicna cena 2.042,62 EUR,
4. robna lepilka STEFANI tip SOLUTION
- 8000, letnik 2007, inv. št. 2004168, ser. št.
AH-004921, izklicna cena 61.161,23 EUR,
5. furnirske škarje CASATI MACCHINE,
tip GOH 3100, letnik 2007, inv. št. 2004173,
ser. št. 0706065, izklicna cena 12.913,12
EUR,
6. dvostranski formatni stroj IDM tip
S21T, letnik 1994, inv. št. 2004164, ser. št.
20.001.288, izklicna cena 8.004,00 EUR,
7. stroj za vzdolžno spajanje furnirja
(cikcak nitko) KUPER tip FW-1200E, letnik
2000, inv. št. 2004066, ser. št. 4004/3422,
izklicna cena 3.831,71 EUR,
8. CNC stroj WEEKE tip OPTIMAT BHC
550, letnik 2002, inv.št. 2004166, ser. št.
0-250-16-0368, izklicna cena 34.850,75
EUR
9. stiskalnica JAVOR PIVKA tip SVF-240,
letnik 1984, inv. št. 2002453, ser. št. 0172,
z VF generatorjem, letnik 1984, inv. št.
2001979, izklicna cena 25.436,59 EUR,
10. stiskalnica BRENČIČ, inv. št.
2002261, z VF generatorjem, inv. št.
2003135, izklicna cena 6.279,86 EUR,
11. večetažna stiskalnica JAVOR PIVKA
tip HSP 650, letnik 1987, inv. št. 2002751,
ser. št. 1109, izklicna cena 5.098,55 EUR,
12. NC čelilnik REINHARDT tip NC 160
EXPECT (VARIO LINE) z optimizatorjem
razreza, inv. št 2004193, ser. št. 01.35, izklicna cena 18.260,79 EUR,
13. debelinski kontaktni brusilni stroj
DMC CHRONOSAND tip CN 130/3, letnik
1998, inv. št. 2003437, ser. št. SA/003666,
izklicna cena 18.709,35 EUR,
14. debelinski brusilni stroj DMC (dvostranski – linija): DMC POLISAND tip IP
110 RP, letnik 1997, inv. št. 2003311, ser.
št. SA-003476 za brušenje spodaj ter debelinski brusilni stroj DMC tip PS 110, letnik
1997, inv. št. 2003107, ser. št. SA-002941
za brušenje zgoraj ter povezovalni trak TOMASSINI tip TA65T 1100/2500, letnik 1997,
ser. št. 97FE49, izklicna cena 17.594,75
EUR,
15. debelinski brusilni stroj TIMESAVER
mod 337/2, inv. št. 2002108, ser. št. 9256,
izklicna cena 4.168,75 EUR,
16. štiristranski skobeljni stroj LEDINEK,
inv. št. 2002402, s podajalnikom (formatizerjem) FRIULMAC, inv. št. 2003891, izklicna
cena 13.853,72 EUR,
17. krtačni brusilni stroj QUICK WOOD
tip CD 2/1300, letnik 2005, inv. št. 2004056,
ser. št. 3773, izklicna cena 13.129,23 EUR,
18. nihalni oscilirni brusilni stroj GOSTOL
tip GORICA, letnik 1968, inv. št. 2002401,
ser. št. 221 izklicna cena 286,44 EUR,
19. dvostranski rezkalni stroj P. BACCI
tip FCA 1600, letnik 1994, inv. št. 2003119,
ser. št. 1230, izklicna cena 9.898,28 EUR,
20. stroj za lepljenje kartonov SIAT, tip
SM26, letnik 96, inv. št. 2003259, ser. št.
28870, izklicna cena 752,78 EUR,
21. stroj za vijačenje COMEC, model
AVB, tip AVVITATRICE, letnik 96, inv. št
2003266, ser. št. 960505, izklicna cena
476,54 EUR,
22. stroj za vijačenje COMEC, model
AVB, tip AVVITATRICE, letnik 01, inv. št
2003687, ser. št. 010325, izklicna cena
714,81 EUR,
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23. štiristranski vrtalni stroj (Knoevengel),
letnik 68, inv. št. 2001421, ser. št. 52950, izklicna cena 358,82 EUR,
24. večvretenska vrtalka, inv. št.
2002259, izklicna cena 812,94 EUR,
25. vrtalka COMEC, model CS-ZGD, inv.
št. 2003312, ser. št. 970504, izklicna cena
5.602,80 EUR,
26. dvojna čeparka HELMA, inv. št. 1590,
izklicna cena 301,21 EUR,
27. stroj za spajanje furnirja (cikcak nitka) HAUG FZZ120, inv.št. 2002149, izklicna
cena 487,11 EUR,
28. stroj za rogličenje BROOKMAN, izklicna cena 505,00 EUR,
29. cirkular za cepljenje plohov, inv. št.
2002791, izklicna cena 301,20 EUR,
30. oscilirni brusilni stroj BRUSA,
mod.LPC300, letnik 95, inv. št. 2003120,
ser. št. 11179, izklicna cena 1,775,71 EUR,
31. oscilirni brusilni stroj BRUSA,
mod.LPC160, letnik 95, inv. št. 2003109,
ser. št. 10225, izklicna cena 1.321,54 EUR,
32. večlistni žagalni stroj SCM MOD
M2, LETNIK 1987, inv. št. 2003420, ser.
št. AB75731 ter podajalni stroj za več listno žago COSMEC A160, letnik 2000, inv.
št. 2003553, ser. št. A213, izklicna cena
4.280,18 EUR,
33. tračna žaga BRATSTVO, letnik 1987,
inv. št. 2000047, ser. št. 87251215, izklicna
cena 250,03 EUR,
34. elektro viličar INDOS s polnilcem, MPV7.5E 4S X3, letnik 1983, inv. št.
2002423, izklicna cena 426,00 EUR.
Poleg zgoraj navedene strojne opreme
bo možen tudi nakup starejše, že odpisane
strojne opreme manjše vrednosti.
3. Informacije in ogled strojne opreme:
pripadajočo dokumentacijo o strojni opremi lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo
od dneva objave javne dražbe v tajništvu
na sedežu družbe Pelechova cesta 15,
1235 Radomlje, in sicer vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure. Ogled strojne opreme je
možen po predhodnem dogovoru. Za vse
dodatne informacije smo dosegljivi na tel.
01/724-09-27, kontaktna oseba je Brigita
Jerman.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodbe se
sklenejo z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 10 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne sklene pogodbe
v navedenem roku in sicer iz razlogov, ki
niso na strani prodajalca, prodajalec zadrži
plačano kavcijo.
5. Način in rok plačila: kupnina mora biti
plačna v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
račun LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, TR
št. 02300-0019773950 pri banki NLB d.d.
Družba LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji. bo
kupcu za poravnavo pogodbene obveznosti
izstavila račun.
6. Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% od izklicne vrednosti stroja, vendar ne več kot 3.000 in ne
manj kot 100 EUR. Kavcija mora biti vplačana na račun LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji,
TR št. 02300-0019773950 pri banki NLB
d.d., s pripisom: »Za dražbo strojne opreme
pod zap. št. __« najkasneje do 7. 12. 2009.
Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom vrnjena brezobrestno, najkasneje 5 dni
po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri
izbranem ponudniku poračunana pri plačilu
kupnine.
7. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala
na sedežu družbe LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta 15, 1235 Rado-

mlje, dne 9. 12. 2009, ob 12 uri. Dražbo
bo izvedla 3-članska komisija, ki jo imenuje
likvidacijski upravitelj.
8. Pogoji sodelovanja na dražbi
Na dražbi je možno sodelovati po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo prispeti
na sedež družbe LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, s pripisom »za dražbo«, najkasneje do
7. 12. 2009. Poleg prijave, mora posamezni
dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje
na dražbi, komisiji predložiti dokazilo o plačani kavciji.
Strojna oprema se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
Komisija za izvedbo dražbe lahko v soglasju z likvidacijskim upraviteljem, vse do
podpisa pogodbe, ustavi postopek prodaje,
pri tem pa se vsem dražiteljem vrnejo plačane kavcije.
LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji
Ob-7475/09
Družba Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta
15, 1235 Radomlje, na podlagi programa
prodaje, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj in ga je potrdil nadzorni svet družbe,
objavlja
javno dražbo
za prodajo in zakup nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca ter organizatorja javne dražbe: Lesno industrijsko
podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Prodaja nepremičnin v k.o. Homec:
2.1.1. Parc. št.: 389/2; odprto skladišče,
površina 400 m2, z.k. vl. št. 76, k.o. Homec,
v izključni lasti prodajalca.
– Izklicna cena znaša 50.000 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Zemljišče se nahaja v ureditvenem območju Preserje industrija, v morfološki celoti Pi 2 – proizvodne in obrtno podjetniške
dejavnosti.
– Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica podjetja Elektro Ljubljana d.d.
za potrebe dostopa, v pasu 2m vzdolž trase.
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.1.2. Parc. št.: 389/12; odprto skladišče,
površina 539 m2, z.k. vl. št. 76, k.o. Homec,
v izključni lasti prodajalca.
– Izklicna cena znaša 67.375 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Nepremičnina se nahaja v ureditvenem
območju Preserje industrija, v morfološki celoti Pi 2 – proizvodne in obrtno podjetniške
dejavnosti.
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.1.3. Parc. št.: 756/1; parkirišče, površina 795 m2, z.k. vl. št. 76, k.o. Homec,
v izključni lasti prodajalca.
– Izklicna cena znaša 99.375 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Zemljišče se nahaja v ureditvenem
območju Preserje, v morfološki celoti Sm
5/a – mešana območja (stanovanja, trgovske dejavnosti, obrt, kmetije in posameznih
objektov družbene infrastrukture).
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– Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica podjetja Elektro Ljubljana d.d.
za potrebe dostopa, v pasu 2m vzdolž trase.
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.1.4. Parc. št.: 756/3; parkirišče, površina 665 m2, z.k. vl. št. 76, k.o. Homec,
v izključni lasti prodajalca.
– Izklicna cena znaša 83.125 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Del zemljišča se nahaja v ureditvenem
območju Povezovalka, na območju prometne infrastrukture.
– Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica podjetja Elektro Ljubljana d.d.
za potrebe dostopa, v pasu 2m vzdolž trase.
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.1.5. Parc. št.: 756/4; zelenica, površina
210 m2, z.k. vl. št. 76, k.o. Homec, v izključni
lasti prodajalca.
– Izklicna cena znaša 26.250 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Zemljišče se nahaja v ureditvenem
območju Preserje, v morfološki celoti Sm
5/a – mešana območja (stanovanja, trgovske dejavnosti, obrt, kmetije in posameznih
objektov družbene infrastrukture).
– Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica podjetja Elektro Ljubljana d.d.
za potrebe dostopa, v pasu 2m vzdolž trase.
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.1.6. Parc. št.: 757/1; parcela, površina 1.017 m2, z.k. vl. št. 1539, k.o. Homec,
v idealni solastnini prodajalca 12998/25425
celote.
– Izklicna cena znaša 64.992 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Zemljišče se nahaja v ureditvenem
območju Preserje, v morfološki celoti Sm
5/a – mešana območja (stanovanja, trgovske dejavnosti, obrt, kmetije in posameznih
objektov družbene infrastrukture).
– Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.2. Prodaja počitniškega objekta v Termah Čatež (vrstna počitniška hiša):
– Počitniška hiša, v apartmajskem naselju Terme Čatež, Občina Brežice, leto izgradnje 1989.
– Hiša stoji na parc. št. 553/149, št. z.k.
vl. 737, k.o. Mostec in je v izključni lasti
prodajalca.
– Skupna površina notranjih prostorov
znaša 47 m2 in vsebuje v pritličju kuhinjo
z dnevno sobo, kopalnico z WC-jem, predsobo, v mansardi še dve spalnici in predsobo. Hiši pripada še atrij in dvorišče, v izmeri
45 m2.
– Izklicna cena znaša 36.907 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Nepremičnina ni obremenjena.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.3. Prodaja planinske (počitniška) koče
na Veliki Planini:

– Planinska koča, na lokaciji Velike Planine, Občina Kamnik, leto izgradnje 1969.
– Koča stoji na parc. št. 744/83, št. z.k.
vl. 340, k.o. Črna in je v izključni lasti prodajalca.
– Površina prostorov je 55 m2, objektu pa
pripada še 183 m2 dvorišča.
– Izklicna cena znaša 75.000 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Nepremičnina ni obremenjena.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.4. Prodaja apartmaja v počitniškem
naselju Zaglav v Miholaščici na otoku Cres
(Hrvaška):
– Apartma v počitniškem naselju Zaglav
na otoku Cres, Občina Cres, leto izgradnje
1985.
– Apartma je v izključni lasti prodajalca
in stoji na parc. št. 1781/97, št. z.k. vl. 1293,
k.o. Martinšćica, ki je v idealni solastnini
prodajalca do 62/100.
– Skupna površina notranjih prostorov
znaša 34,89 m2 in zajema v pritličju kuhinjo
z dnevnim prostorom, kopalnico z WC-jem,
predsobo, spalnico na galeriji ter manjši balkon.
– Izklicna cena znaša 38.152 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Nepremičnina ni obremenjena.
– Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.5. Časovni zakup apartmaja v Termah
Olimia:
– Apartma v naselju Terme Olimia, objekt
št. 12, št. enote 47, Občina Podčetrtek, leto
izgradnje 1988.
– Apartma je v lasti Term Olimia d.d.,
LIP Radomlje d.d. pa ima na njem pravico časovne uporabe za obdobje 99 let od
dneva pridobitve te pravice, to je do leta
2087, kakor tudi pravico, da apartma odda
v podzakup.
– Apartma se nahaja v pritličju večapartmajske zgradbe, skupna površina notranjih
prostorov znaša 31,70 m2 in zajema predsobo, kopalnico z WC-jem, kuhinjo, sobo s 3
ležišči in balkon.
– Izklicna cena za časovni zakup do izteka roka iz prejšnje alinee znaša 30.000
EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
– Na nepremičnini ima prednostno pravico zakupa Terme Olimia d.d.
– Prednost pri sklenitvi zakupne pogodbe imajo zakupniki, ki so pripravljeni pogodbo skleniti za celotno obdobje zakupa.
3. Informacije in ogled nepremičnin
Pripadajočo dokumentacijo o nepremičninah lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo
od dneva objave javne dražbe v tajništvu na
sedežu družbe Pelechova cesta 15, 1235
Radomlje in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. 01/724-09-27,
kontaktna oseba je Brigita Jerman.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodbe se
sklenejo z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 10 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne sklene pogodbe
v navedenem roku in sicer iz razlogov, ki
niso na strani prodajalca, prodajalec zadrži
plačano kavcijo.
5. Način in rok plačila: kupnina mora biti
plačna v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
račun LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, TR
št. 02300-0019773950 pri banki NLB d.d.
Družba LIP Radomlje d.d – v likvidaciji, bo
kupcu za poravnavo pogodbene obveznosti
izstavila račun.
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6. Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% od izklicne
vrednosti nepremičnine oziroma časovnega
zakupa vendar ne več kot 3.000 in ne manj
kot 500 EUR. Kavcija mora biti vplačana na
račun LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, TR
št. 02300-0019773950 pri banki NLB d.d.,
s pripisom: »Za dražbo za nepremičnino
pod zap. št. __ oziroma za zakup apartmaja«, najkasneje do 7. 12. 2009. Vplačana
kavcija bo neizbranim ponudnikom vrnjena
brezobrestno, najkasneje 5 dni po izvedeni
dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranem ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
7. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala
na sedežu družbe LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, dne 9. 12. 2009, ob 9. uri.
8. Pogoji sodelovanja na dražbi: na dražbi je možno sodelovati po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo prispeti na sedež
družbe LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelchova 15, 1235 Radomlje, s pripisom »za
dražbo«, najkasneje do 7. 12. 2009. Poleg
prijave, mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi, komisiji
predložiti dokazilo o plačani kavciji. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno kupljeno«. Komisija za izvedbo dražbe, lahko
v soglasju z likvidacijskim upraviteljem, vse
do podpisa pogodbe, ustavi postopek prodaje, pri tem pa se vsem dražiteljem vrnejo
plačane kavcije.
LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji
Št. 430-4/2009
Ob-7426/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 26. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 28. 10. 2009 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/5314-684.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc.št. 853/4,
travnik v izmeri 1456 m2, ležeči znotraj poslovne cone Atotech d.d. Podnart, namenjeni servisno-proizvodni dejavnosti.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno
neopremljenega stavbnega zemljišča znaša
46,00 €/ m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh
po notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 1. decembra 2009, ob 11. uri, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 30. 11.
2009, do 11. ure. Kavcijo je potrebno na-
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kazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije
izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh
od 16. 11. 2009 do 27. 11. 2009, od 10. do
12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Št. 478
Ob-7483/09
Občina Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
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in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 odl. US) in sklepa Občinskega sveta
Občine Grosuplje št. 478-124/2008 z dne,
24. 9. 2008
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Grosuplje,
Taborska c. 2, Grosuplje, matična številka:
58880734, ID št. za DDV: SI 14067765.
2. Predmet prodaje
Solastniški delež na nepremičnini na
naslovu: Mala vas pri Grosupljem, št. 3 c,
parc. št. 254/8, poslovna stavba v izmeri
670 m2, vl. št. 991, za k.o. Ponova vas, do
deleža 2429/10000, in obsega naslednje
poslovne prostore: gostinski prostor, v izmeri 40,54 m2, skladišče – pisarna, v izmeri
13,16 m2, skladišče, v izmeri 3,44 m2, skladišče, 12,17 m2, sanitarije, v izmeri 2,65 m2,
trgovina, v izmeri 16,98 m2, trgovina, v izmeri 52,33 m2, stopnišče, 8,3 m2, osrednji
del kleti, v izmeri 45,04 m2, poglobljeni del
kleti, v izmeri 25.87 m2 ter souporaba vhoda
v klet ter zemljišči, parc. št. 254/7, dvorišče,
v izmeri 102 m2 in parc. št. 254/18, dvorišče,
v izmeri 98 m2, vse k.o. Ponova vas. Dostop
do zemljišč parc. št. 254/7 in parc. št. 254/18
bo urejeno s služnostno pravico dostopa,
hoje in vožnje.
Poslovni prostori namenjeni gostinski dejavnosti so v najemu.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena za delež nepremičnine,
ki se prodaja, znaša 175.500,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 1000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Grosuplje
pravico njegovo varščino zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni po overitvi prodajne pogodbe oziroma
do 30. 12. 2009.
– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah
v pristojni zemljiški knjigi.
6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino
poravnal na transakcijski račun Občine Grosuplje, št. 01232 – 0100001923, najkasneje
v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške
pripadajočega davka, stroške overitve pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne, 10. 12. 2009, na sedežu Občine
Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, v sejni
sobi, V. nadstropje, ob 11. uri. Interesenti
se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 8. točke te
objave.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske
pravice. Interesenti morajo pred začetkom
dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– pooblastilo, ki se mora nanašati na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis pooblastitelja overjen pri notarju,
v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa in banke za primer vračila.
Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je notarsko overjena. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja
pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz
postopka pred začetkom dražbe.
9. Varščina
– Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki zanaša 20%
izklicne cene, na transakcijski račun Občine
Grosuplje, številka 01232 – 0100001923,
sklic 00 201000, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«.
– Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
– Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
10. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino.
– Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba je končana, ko voditelj
trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
– Ugovor proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija,
imenovana v skladu z določili Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
odl. US).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
– Besedilo javne dražbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Grosuplje,
http://obcina grosuplje @ob.grosuplje.si.
11. Dodatne informacije: interesenti se
lahko seznanijo z dodatnimi informacijami
na Občini Grosuplje, pri kontaktni osebi Eriki
Radi Podobnik, tel. 01/78-88-754.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na isto telefonsko številko.
Občina Grosuplje
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Razpisi delovnih mest
Št. 1569-1/09
Ob-7484/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 12. člena Sklepa o organizaciji
in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
(Uradni list RS, št. 1/08) Kobilarna Lipica
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ustrezne organizacijske in upravljavske
izkušnje;
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Pogoj znanja svetovnega jezika se šteje
za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji,
opravil večtedensko izobraževanje v tujem
jeziku, če se je kandidat večkrat udeležil
strokovnih srečanj, na katerih je aktivno
uporabljal tuji jezik ali če je kandidat uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve V.
stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
– 1. zahtevane delovne izkušnje,
– 2. ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje.
– (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne
osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter
opis dela);
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija,
v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Vlada Republike Slovenije bo izbranega
kandidata, po predhodnem mnenju sveta
javnega zavoda, imenovala za direktorja
javnega zavoda za obdobje štirih let. Izbrani
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s predsednikom sveta javnega
zavoda Kobilarna Lipica.
Izbrani kandidat bo hkrati opravljal funkcijo direktorja družbe Lipica turizem d.o.o.
Za vodenje poslovanja družbe Lipica turizem d.o.o. bo z izbranim kandidatom sklenjena posebna pogodba.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis – direktor – Kobilarna Lipica« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na
naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Mojca
Fajdiga, tel. 05/73-91-726.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilarna Lipica
Št. 72/09
Ob-7486/09
Na osnovi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 1/91 in 8/96) ter na
osnovi Sklepa sveta šole, dne 1. 10. 2009,
o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole Brusnice,
Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; program vodenja zavoda – vizijo, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem
sodišču – izven kraja prebivališča- zoper
njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ Brusnice, Velike
Brusnice 101, 8321 Brusnice, z oznako
“Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Brusnice
Št. 541/09
Ob-7547/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 –
odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
(Uradni list RS, št. 56/03, 98/08 in 60/09),
Ministrstvo za kulturo, objavlja javni razpis
za delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Opera in balet Ljub
ljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju
tujega jezika ali če se je kandidat šolal
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko
v državi, v kateri je to materni jezik) ali
je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali
je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali
je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na
dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
5 letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih,
2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
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– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za ravnatelja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Opera in balet Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – ravnatelj – SNG Opera in balet« v 15 dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Ob-7485/09
Popravek
V pozivu promotorjem k oddaji vlog
o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt: Športno rekreacijski
center Brestanica, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 86/09 (Ob-7135/09, na straneh
2749-2750), z dne 30. 10. 2009, se v šesti
alinei drugega odstavka točke 7. črta besedica »zimskega«.
Občina Krško
Št. 007-39/2009/32
Ob-7429/09
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. Franca Gornjaka, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, z dnem
14. 10. 2009,
2. Aleša Zevnika, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje elektro
stroke – elektrotehnike, informatike, z dnem
20. 10. 2009,
3. Matjaža Cimpermana, sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništva – gradbenih objektov, gradbeništva splošno, kamnoseštva, komunale, nizkih gradenj, operative
in projektiranja, podov, stavbnih zemljišč,
tesarstva in krovstva, visokih gradenj in zaključnih del, z dnem 26. 10. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 662-15/2009
Ob-7427/09
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in določil Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00)
– stavbno zemljišče Marof, v izmeri
1262 m2, na parceli 213/9, k.o. Mahovnik,
lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna
cena: 21.075,00 EUR;
– lovska koča Gričice 124 m2, zemljišče
757 m2, parc. št. 4107, k.o. Štale, lokacija
Komarna vas, Občina Semič, izhodiščna
cena: 98.103,00 EUR;
– objekt – gostinski center Kočevska
reka, v izmeri 596 m2 (skupna površina poslovnih prostorov 1172,5 m2), z zemljiščem
v izmeri 2067 m2, parc. št. 13 in 14, vpisani pri zk. vl. št. 310 in 440, k.o. Kočevska
Reka, lokacija Kočevska Reka, Občina Kočevje, na naslovu Kočevska Reka 20, izhodiščna cena: 494.467,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala v navedenih nepremičninah pod
razdelkom a), pod prvo alinejo oziroma

sprejemljiva uporaba te nepremičnine je:
poslovno-stanovanjska dejavnost. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod drugo in tretjo
alinejo oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je: poslovna dejavnost gostinstvo,
turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je
skladna s prostorskimi pogoji občine.
b) Lokacija okolica Maribora (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel.
02/234-16-15)
– stanovanje na naslovu Cesta ob Ribniku 20, lokacija Čreta, parc. št. 14/10, k.o.
Čreta, št. stavbe 66, št. dela stavbe 3, velikost 58,99 m2, parc. 14/10, k.o. Čreta, izhodiščna cena: 19.000,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska dejavnost.
c) Lokacija Postojna (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna – kontaktna oseba Anton Smrekar, tel.
05/700-06-10)
– stanovanje na naslovu Volaričeva 4,
lokacija Postojna, v izmeri 37,99 m2, prenos
v posest možen od dne 4. 1. 2010 dalje, št.
stavbe 772, št. dela stavbe 9, vl. št. 3345/9
k.o. Postojna, izhodiščna cena: 39.250,00
EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom c) je stanovanjska dejavnost.
d) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin – kontaktna oseba Marko Janež, tel.
05/38-01-240)
– logarnica Krekovše, parc. št. 907, k.o.
Čekovnik, stavba v izmeri 131 m2, dvorišče
1048 m2, lopa Krekovše, parc. št. 905/2,
stavba v izmeri 45 m2, dvorišče 758 m2, baraka LIP Krekovše, parc. št. 905/3, k.o. Krekovše, stavba v izmeri 79 m2, funkcionalni
objekt – pokrit piknik prostor v izmeri 19 m2,
dvorišče v izmeri 606 m2, izhodiščna cena:
65.000,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala v navedenih nepremičninah pod
razdelkom d) oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je: stanovanjsko-počitniška dejavnost, društvena dejavnost,
povezana z naravo, lovska dejavnost, turistična dejavnost in mirna gospodarska
dejavnost.
e) Lokacija Kamnik (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200)
– poslovna stavba v Kamniku (sedež
LPN Kozorog), parc. št. 361/6, k.o. Kamnik,
stavba v izmeri 86 m2, zemljišče v izmeri
706 m2, prenos v posest je eno leto po sklenitvi pogodbe, izhodiščna cena: 125.000,00
EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom e) oziroma sprejemljiva uporaba te
nepremičnine je poslovno stanovanjska dejavnost ter društvena dejavnost.
f) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Novo mesto – kontaktna oseba Andrej Pečavar, tel. 04/20-24-200)

– poslovni prostor na naslovu Cesta
bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri
21,04 m2, na parc. št. 1/5, k.o. Metlika, izhodiščna cena: 8.000,00 EUR;
– stavba Podstenice, parc. št. 472/1, k.o.
Podstenice, stavba 89 m2, gospod. poslopje
61 m2, dvorišče 551 m2, izhodiščna cena:
19.231,28 EUR;
– stavba Štale, parc. št. 2443/2, k.o. Štale, stavba 70 m2, dvorišče 378 m2, izhodiščna cena: 11.688,91 EUR;
– gospodarsko poslopje Štale, stavba
85 m2, dvorišče 249 m2, parc. št. 2359/3 k.o.
Štale, izhodiščna cena: 8.293,57 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini pod prvo alinejo razdelka f) je poslovna in stanovanjska dejavnost,
pri ostalih navedenih nepremičninah pod
razdelkom f) pa je sprejemljiva dejavnost
oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin: mirna stanovanjsko-počitniška dejavnost ter društvena dejavnost, povezana
z naravo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 3. 12. 2009,
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-998, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2009, ob 9. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90
dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za
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izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za
izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega
razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan skleniti pogodb, oziroma
si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno, poznejše reklamacije se ne
upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah, na tel. številkah, ki so
navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 00702-6/2009/19
Ob-7428/09
Direkcija Republike Slovenije za ceste
na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08
– ZCestV) in v skladu z določilom drugega
odstavka 13. člena Navodil o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98), objavlja
seznam izdanih tehničnih specifikacij za javne ceste.
IzdanaTSC:
– TSC 06.511: 2009 Prometne obremenitve. Določitev in razvrstitev.
TSC je pripravil Tehnični odbor za področje voziščnih konstrukcij TO-06. Soglasje
ministra, pristojnega za promet, je bilo dano
21. 10. 2009, št. 011-3/2007/18-0032073.
TSC je dosegljiva na spletnem naslovu
www.dc.gov.si/si/ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 431-2/2009-O302

Ob-7425/09

Poziv
promotorjem k oddaji vlog
o zainteresiranosti za javno- zasebno
partnerstvo za projekt: celostna
prenova gradu Rajhenburg
V skladu s sklepom št.: 351-291/2006O701, 7. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Krško, z dne 15. 9. 2008, poziva Občina Krško zainteresirane osebe –
promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti
za javno-zasebno partnerstvo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.
2. Predmet poziva: predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za
javno-zasebno partnerstvo je projekt »Celostna prenova Gradu Rajhenburg«.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen v razglasnem delu
Uradnega lista RS in na spletni strani Občine Krško.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
posebej opozarjamo promotorje, da s tem
pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu
Projekt »Celostna prenova Gradu Rajhenburg«, ki je predmet poziva promotorjem
za oddajo vloge o zainteresiranosti, je sofinanciranje oziroma udeležba pri obnovitvenih delih, ter prevzem ene ali več dejavnosti,
ki jih se bodo izvajale v gradu.
Promotor bo prevzel v upravljanje grad
v celoti ali v delih, kjer bo izvajal eno izmed
naslednjih dejavnosti:
– gostinstvo,
– izvedba prireditev in
– razstavna dejavnost.
Izvedba gostinske dejavnosti sloni na dobrih ponudbenih izhodiščih na osnovi gospodarske dediščine trapisovskega samostana
(ponudba različnih vrst sirov, likerjev in čokolade). Izvajala se bo v pritličju gradu.
Izvedba prireditev zajema raznovrstne
kulturne in turistične dogodke. Izvajala se
bo v pritličju gradu.
Izvedba razstavne dejavnosti ponuja možnosti postavitve zasebnih zbirk. Izvajala se
bo v prvem in drugem nadstropju gradu.
Za vsako izvedbo dejavnosti bo promotor
zagotovil sredstva in opremo, ki so potrebna
za njeno izvedbo.
Projekt mora biti dokončan do 31. 10.
2013. Ekonomska doba projekta je 15 let.
Po preteku te dobe se pravici upravljanja in
izrabe preneseta na javnega partnerja.
Več o samem projektu bo razvidno iz
javnega razpisa, ki ga bo javni partner objavil v primeru, da se na podlagi prejetih
vlog o zainteresiranosti, odloči za izvedbo
projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega
partnerstva.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidni vsi finančno-poslovni vidiki ter informacije o zainteresirani osebi za
javno-zasebno partnerstvo (promotorju), ki
vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe
predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Promotor lahko tudi predloži dokumentacijo z vsebinskimi elementi kot so:
– analiza razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih promotor prevzel z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– časovni načrt izvedbe,
– ocena prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta,
– pričakovani donos na vložen kapital,

– letni nivo prihodkov in odhodkov z opredeljenimi cenami za občane oziroma druge
uporabnike storitve.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, s pripisom v levem spodnjem delu
ovojnice: »Ne odpiraj. Vloga o zainteresiranosti za JZP – Celostna prenova Gradu
Rajhenburg.«
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je
15. 12. 2009, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Občine Krško. Odpiranje vlog
bo javno dne 15. 12. 2009, ob 14. uri, v sejni
sobi »E« Občine Krško.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu
Pristojni osebi za dajanje informacij sta
Alenka Černelič Krošelj (za projekt) in Feđa
Marković (za postopek). Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po
pošti ali na e-naslov, in sicer: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si in feđa.markovič@krsko.si.
Vprašanja lahko zainteresirane osebe
postavljajo najkasneje do 9. 12. 2009.
Občina Krško
Ob-7455/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09), Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 21/09), Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, Cesta 4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo najemnega stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta javnega razpisa
Predmet prodaje je stanovanje v stavbi,
z naslovom Videm 2A, 1380 Cerknica – stanovanje je v katastru stavb označeno z identifikacijsko številko dela stavbe: 1676-701-1
v izmeri 87,94 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina
ni urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 91.009,00 EUR.
Višina varščine znaša 9.200,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika. Osebe, ki
uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
4. Prodajni pogoji:
a) Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
za stanovanje, ki je predmet prodaje, je razvidna v 2. točki tega javnega razpisa.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb,
vplačati varščino v vrednosti, ki je določena
v drugi točki tega javnega razpisa. Varščina se plača na transakcijski račun Občine
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Cerknica, št. 01213-0100002563, pri UJP
Postojna.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec.
5. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke) za primer vračila varščine;
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), potrdilo o izpisu iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki) ali
izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki
ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva
oddaje ponudbe;
– dokazilo o plačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano;
– pisno izjavo ponudnika, če je le-ta najemnik stanovanja za katerega je interesent
za odkup.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
z oznako »Javni razpis za nakup stanovanja
1676-701-1/2009« in pripisati “Ne odpiraj!«
do torka, 1. 12. 2009, do 9. ure. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 1. 12. 2009, ob 10. uri, v sejni
sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, v I. nadstropju.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra Slovenije, fizične osebe
pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo stanovanja, ki je predmet
odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano;

8. pisno izjavo ponudnika, če je le-ta najemnik stanovanja, za katerega je interesent
za odkup.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati celotno kupnino
na transakcijski račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563, pri UJP Postojna, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
varščino.
8. Drugi pogoji in pravila:
1. Stanovanja se prodaja po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v drugi točki
tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna,
01213-0100002563, do dneva izteka roka, ki
je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stanovanja umakne, ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu najkasneje v roku petnajst
dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom,
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, brez obresti.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
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9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
promet nepremičnin in stroške notarskih storitev plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe na transakcijski račun
UJP Postojna, 01213-0100002563, sicer
se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa
odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem
razpisom je bistvena sestavina pravnega
posla.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last po plačilu celotne kupnine.
12. V skladu s Stanovanjskim zakonom
imajo najemniki ob zamenjavi lastnika enake pravice iz najemnega razmerja kot do
sedaj, s tem, da imajo predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
13. Najemnik stanovanja, ki je predmet
navedenega razpisa, ima v skladu s Sklepom o določitvi pogojev prodaje najemnih
stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto
2009 (Uradni list RS, št. 122/08) pravico do
odkupa pod ugodnejšimi pogoji, to je 20%
nižji vrednosti od tržne vrednosti. Tržna vrednost je vrednost, ki je v tem razpisu določena kot Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja v 2. točki tega razpisa.
14. Postopek odpiranja prispelih ponudb
bo vodila komisija v skladu z določili Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. št. 14/07 in 55/09)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09).
9. Ogled nepremičnine in informacije:
vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi
s prodajo stanovanj ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna
oseba: Olga Smodila, tel 01(70-90-610 ali
01/70-90-616, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 4780-819/2008
Ob-7479/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 1121/12, njiva v izmeri 196 m², vpisano v vl. št. 1401, k.o. Zgornja Šiška.
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2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze, v morfološki enoti 2B/2, v območju za individualno
stanovanjsko gradnjo-strnjena zazidava.
Območje urejanja ŠS 1/4 Koseze, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 1 – Šiška.
2.3 Zemljišče tvori s sosednjim zemljiščem gradbeno celoto.
2.4 Izhodiščna cena je 19.600,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
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4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 26. novembra 2009, s pričetkom ob
11. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15 (Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na svetovnem spletu in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-819/2008
Ob-7480/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,

mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1381/41, dvorišče, v izmeri
146 m², vpisano v zk vl. št. 1281, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS 110/1,
ŠS 110/2, ŠS 110/3 in ŠR 18 – Vižmarje
nad Klancem.
2.3 Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
2.4 Izhodiščna cena je 36.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,

– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele po
nudbe dne 26. novembra 2009, s pričetkom ob 11. 15, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Klub 15 (Dvorana), Mestni trg 1,
Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
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k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na svetovnem spletu in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-7308/09
Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod
črna ovca, Švegljeva c. 1, 1210 LjubljanaŠentvid, MŠ 2113791000, Dominik Cedilnik, na podlagi 54. člena Zakona o zavodih,
pozivam upnike k izterjavi terjatev zaradi
prenehanja delovanja zavoda.
Likvidacijski upravitelj Dominik Cedilnik
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7451/09
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– KRAT d.o.o., Ulica Klementa Juga
10, 5250 Solkan: osnovni vložek = EUR
38.263,42 ali 27,22% poslovni delež,
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici: osnovni vložek = EUR 21.198,11 ali
15,08% poslovni delež,
– Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210
Deskle: osnovni vložek = EUR 27.973,63 ali
19,9% poslovni delež,
– Primorje, d.d., Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina: osnovni vložek = EUR
27.973,63 ali 19,9% poslovni delež,
– Cestno podjetje Nova Gorica d.d.,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica:
osnovni vložek = EUR 8.378,03 ali 5,96%
poslovni delež.
Direktor: Nataša Nardin.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7487/09
Obvestilo
Strenia IND d.o.o., Kavčičeva ulica 66,
Ljubljana, objavlja v skladu s 495. členom
ZGD-1, v povezavi s 520. členom ZGD-1
sklep edinega družbenika, ki se glasi:
»Družba vrne v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 4. člena Akta o ustanovitvi družbe in drugim odstavkom 495. člena ZGD-1
edinemu družbeniku del denarnih vplačil
v znesku 2.950.000,00 EUR.«
Strenia IND d.o.o.,
Rok Habinc, direktor
Ob-7434/09
Popravek
Direktor družbe Pulsar holding, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb
d.o.o. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Štefanova ulica 13 a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5895294000 (v nadaljevanju: Pulsar
holding d.o.o. Ljubljana), na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja popravek besedila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 30. 10. 2009,
tako, da obvestilo pravilno glasi:
1. Dne 4. 11. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt družbe Pulsar holding
d.o.o. Ljubljana.
2. Vsakemu upniku in delavcu se bo na
njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Pulsar holding d.o.o.
Marko Vavpetič
direktor
Ob-7477/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik
Storitve, svetovanje – Nastovski Krsto s.p.,
Ulica kneza Koclja 11, 2000 Maribor, mat. št.
3182886000, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, pričel postopek pri reg. sodišču za
prenos dejavnosti samostojnega podjetnika
v prevzemno družbo. Z dnem vpisa prenosa
podjetja v sodni register po podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu
podjetja preneseno v družbo Holimed družba
za zdravstvene storitve in svetovanje d.o.o.,
Ulica kneza Koclja 11, 2000 Maribor, mat. št.
2238772000, po postopku in na način, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Krsto Nastovski s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7450/09
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o.; Ankaranska cesta 7B, 6000
Koper (matična številka 3288684000, davčna številka:SI35323833) v skladu z določili

520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), drugič objavlja Sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala, ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe z dne 28. 9.
2009, in sicer, da se osnovni kapital družbe
PEJO, investicije in trgovina, d.o.o. iz dosedanjega v nominalni višini 2.507.500,00
EUR zmanjša za 1.500.000,00 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša v nominalni višini
1.007.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o., Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper, v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PEJO d.o.o.
direktor Pejovič Edvin

Sklici skupščin
Ob-7430/09
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta
delniške družbe uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Projektivni biro Celje,
družba za projektiranje
in inženiring, d.d.,
ki bo v torek, 15. decembra 2009, ob 13.
uri, na sedežu družbe v Celju, Lava 7.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Čonč Gregorja, za preštevalko
glasov Valek Nado ter ugotovi prisotnost
notarja Aleksandra Mraza. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Predstavitev Letnega poročila za poslovno leto 2008 in Poročila nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z Letnim poročilom za poslovno leto 2008
in s Poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
3.1 Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
135.897,00 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2008, poročilom nadzornega sveta ter predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, Lava
7, Celje, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen na-

sprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda, in sicer na
naslov: Projektivni biro Celje, družba za projektiranje in inženiring, d.d., Lava 7, Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, dne 8. 12.
2009, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 15. 12. 2009,
ob 14. uri, na sedežu družbe. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Projektivni biro Celje, družba
za projektiranje in inženiring, d.d.
Stanko Božičnik
direktor družbe
Ob-7445/09
Uprava delniške družbe Kompas Celje,
turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg
1, na podlagi 295. člena ZGD in 38. in 39.
člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 15. 12. 2009, ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti;
2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008;
3. točka – Uporaba bilančnega dobička
za leto 2008;
4. točka – Podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: Za predsednico skupščine se
izvoli Karin Špiljak, za preštevalki glasov
Nina Grosar in Ksenija Pirnaver.
K 2. točki: Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe za leto
2008.
K 3. točki: Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep. Celotni bilančni
dobiček v višini 2812 EUR ostane neuporabljen.
K 4. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2008.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na
sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
uprava
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Ob-7448/09
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe na zahtevo delničarja družbe HIT d.d. Nova Gorica
sklicuje
15. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 14. 12. 2009, ob 11. uri, v sejni
sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Hildo
Pipan.
Za preštevalko glasov se izvoli Tjašo
Šuvak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom člana nadzornega sveta mag.
Nika Trošta z dnem 14. 12. 2009.
3. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 14. 12. 2009 se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Tilen Majnardi.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 14. 12. 2009
se za mandatno obdobje naslednjih štirih
let v nadzorni svet družbe imenujeta Uroš
Kravos in Valter Nemec.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 14. 12. 2009, ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi
družbe najpozneje do konca četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter
ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v hotelu Larix, Borovška
99, Kranjska Gora, vsak delavnik od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, in sicer od 9. do 12.
ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor Topolšek Aleš
Ob-7449/09
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) direktor družbe Veolia transport Dolenjska
in Primorska d.d., Kolodvorska cesta 11,
Koper – Capodistria (v nadaljevanju tudi:
družba), sklicuje
skupščino
Veolia transport Dolenjska
in Primorska d.d.,
ki bo dne 14. decembra 2009, z začetkom ob 12. uri, v prostorih hčerinske družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu
Središka 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
in
ločeno zasedanje imetnikov navadnih
imenskih kosovnih delnic Veolia transport
Dolenjska in Primorska d.d.,
ki bo dne 14. decembra 2009, z začetkom ob 12.30, v prostorih hčerinske družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu
Središka 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
in
ločeno zasedanje imetnikov prednostnih
imenskih kosovnih delnic razreda B Veolia
transport Dolenjska in Primorska d.d.,
ki bo dne 14. decembra 2009, z začetkom ob 12.45, v prostorih hčerinske družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu
Središka 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
in
ločeno zasedanje imetnikov prednostnih
delnic razreda C Veolia transport Dolenjska
in Primorska d.d.,
ki bo dne 14. decembra 2009, z začetkom ob 13. uri, v prostorih hčerinske družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu
Središka 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
in
ločeno zasedanje imetnikov prednostnih
delnic razreda D Veolia transport Dolenjska
in Primorska d.d.,
ki bo dne 14. decembra 2009, z začetkom ob 13.30, v prostorih hčerinske družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu
Središka 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
Skupščina družbe bo odločala o naslednjih točkah dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine skupščina imenuje
Iztok Štrukelj za preštevalki glasov pa Jožico Marinko in Natalijo Viher.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za 1.145.103,16 EUR iz dosedanjih
1.173.218,16 EUR na 28.115,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku in sicer
zaradi kritja prenesene izgube, ki je izkazana v bilanci stanja po stanju na dan 31. oktobra 2009.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je v pokrivanju prenesene izgube.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede ob nespremenjenem številu izdanih
delnic, in sicer tako, da se pripadajoči znesek vsake posamične obstoječe kosovne
delnice zmanjša na 1 EUR.
3. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – terjatvijo Veolia transport
Central Europe GMBH do družbe v znesku 4.000.000,00 EUR, ki jo prenese Veolia
transport Central Europe GMBH v zameno
za 4.000.000 novo izdanih delnic z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev ter pooblastitvijo nadzornega sveta za
uskladitev statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Po izvedbi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s sklepom
o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega
kapitala za 1.145.103,16 EUR iz dosedanjih 1.173.218,16 EUR na 28.115,00 EUR
se osnovni kapital poveča za 4.000.000,00
EUR iz 28.115,00 EUR na 4.028.115,00
EUR.
Povečanje osnovnega kapital se izvede
s prenosom terjatve v znesku 4.000.000,00
EUR, ki jo ima Veolia transport Central Europe GMBH, Georgenstrasse 22, 10117
Berlin, Nemčija, do družbe na podlagi Pogodbe o tekočem računu z dne 14. avgusta
2006 (v nadaljevanju: stvarni vložek).
Stvarni vložek vloži Veolia transport
Central Europe GMBH Georgenstrasse 22,
10117 Berlin, Nemčija (v nadaljevanju: Veolia transport Central Europe GMBH).
Osnovni kapital se poveča z izdajo
4.000.000 novih imenskih navadnih kosovnih delnic (v nadaljevanju tudi: nove delnice), ki imajo enake značilnosti kot obstoječe
kosovne navadne imenske delnice in skupaj
z njimi tvorijo razred in ki jih prejme Veolia
transport Central Europe GMBH v zameno
za stvarni vložek.
Emisijski znesek ene nove delnice je
enak najmanjšemu emisijskemu znesku oziroma pripadajočemu znesku ene nove delnice, ki znaša 1 EUR, skupni emisijski znesek
vseh novih delnic pa znaša 4.000.000,00
EUR. Glede na navedeno Veolia transport
Central Europe GMBH za vsak 1 EUR prenesene terjatve prejme eno novo delnico
s pripadajočim zneskom 1 EUR.
Prednostna pravica delničarjev do vpisa
novih delnic se izključi.
4. Spremembe dejavnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Vse obstoječe dejavnosti se zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
nadomestijo z naslednjimi dejavnostmi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
49.310 Medkrajevni in drug cestni
potniški promet
49.391 Drug kopenski potniški promet
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
52.290 Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
56.300 Strežba pijač
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji
povezane dejavnosti
85.530 Dejavnost vozniških šol.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta v predloženem besedilu.
Imetniki navadnih delnic bodo na ločenem zasedanju odločali o naslednjih točkah
dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja se imenuje Iztok Štrukelj za preštevalki glasov pa
Jožica Marinko in Natalija Viher.
2. Ločeno sklepanje imetnikov navadnih
imenskih kosovnih delnic o soglasju k sklepom, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda
zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki navadnih kosovnih imenskih delnic dajo svoje soglasje k sklepu skupščine,
sprejetim pod točko 2 skupščine družbe:
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube z dne 14. decembra 2009.
3. Ločeno sklepanje imetnikov navadnih
imenskih kosovnih delnic o soglasju k sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda
zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki navadnih kosovnih imenskih delnic dajo svoje soglasje k sklepu skupščine,
sprejetim pod točko 3. skupščine družbe:
Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim
vložkom – terjatvijo Veolia transport Central Europe GMBH do družbe v znesku
4.000.000,00 EUR, ki jo prenese Veolia
transport Central Europe GMBH v zameno
za 4.000.000 novo izdanih delnic z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev z dne 14. decembra 2009.
Imetniki prednostnih imenskih kosovnih
delnic razreda B bodo na ločenem zasedanju odločali o naslednjih točkah dnevnega
reda:

1. Otvoritev in izvolitev organov.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja se imenuje Iztok Štrukelj za preštevalki glasov pa
Jožica Marinko in Natalija Viher.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda B dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 2 skupščine
družbe: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube,
z dne 14. decembra 2009.
3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda B dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 3. skupščine družbe: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – terjatvijo Veolia
transport Central Europe GMBH do družbe
v znesku 4.000.000,00 EUR, ki jo prenese Veolia transport Central Europe GMBH
v zameno za 4.000.000 novo izdanih delnic
z izključitvijo prednostne pravice obstoječih
delničarjev z dne 14. decembra 2009.
Imetniki prednostnih imenskih kosovnih
delnic razreda C bodo na ločenem zasedanju odločali o naslednjih točkah dnevnega
reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja se imenuje Iztok Štrukelj za preštevalki glasov pa
Jožica Marinko in Natalija Viher.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
C o soglasju k sklepom, sprejetim pod 2.
točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda C dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 2 skupščine
družbe: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube z dne
14. decembra 2009.
3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
C o soglasju k sklepom, sprejetim pod 3.
točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda C dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 3 skupščine družbe: Povečanje osnovnega kapitala
s stvarnim vložkom – terjatvijo Veolia transport Central Europe GMBH do družbe
v znesku 4.000.000,00 EUR, ki jo prenese Veolia transport Central Europe GMBH
v zameno za 4.000.000 novo izdanih delnic
z izključitvijo prednostne pravice obstoječih
delničarjev z dne 14. decembra 2009.
Imetniki prednostnih imenskih kosovnih
delnic razreda D bodo na ločenem zasedanju odločali o naslednjih točkah dnevnega
reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja se imenuje Iztok Štrukelj za preštevalki glasov pa
Jožica Marinko in Natalija Viher.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda D o soglasju k sklepom, sprejetim pod
2. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
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Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda D dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 2 skupščine
družbe: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube,
z dne 14. decembra 2009.
3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
D o soglasju k sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda D dajo svoje soglasje k sklepu
skupščine, sprejetim pod točko 3 skupščine družbe: Povečanje osnovnega kapitala
s stvarnim vložkom – terjatvijo Veolia transport Central Europe GMBH do družbe
v znesku 4.000.000,00 EUR, ki jo prenese Veolia transport Central Europe GMBH
v zameno za 4.000.000 novo izdanih delnic
z izključitvijo prednostne pravice obstoječih
delničarjev, z dne 14. decembra 2009.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine in ločenih zasedanj se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan).
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini in ločenih zasedanjih
Na skupščini imajo glasovalno pravico
vsi delničarji, na ločenih zasedanjih pa lahko glasujejo zgolj delničarji, ki so imetniki
posameznega razreda delnic, ki odloča na
posameznem ločenem zasedanju.
Skupščine in ločenega zasedanja se
lahko udeleži delničar, ki najkasneje tri dni
pred dnevom skupščine oziroma ločenega
zasedanja prijavi svojo udeležbo na skupščini in/ali ločenem zasedanju pri družbi na
sedežu uprave družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine oziroma ločenega
zasedanja pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina oziroma ločeno zasedanje odloča, ali
če skupščina ali ločeno zasedanje pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
oziroma ločenega zasedanja.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda skupščine oziroma ločenega zasedanja v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora
ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe, Kolodvorska cesta 11, Koper – Capodistria, so
od dneva sklica pa vse do vključno dneva
zasedanja skupščine oziroma ločenih za-
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sedanj, v času od 9. do 12. ure, dostopni in
brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, katerih
organ je dal posamezne predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– poročilo o izključitvi prednostne pravice,
– spremembe in dopolnitve statuta z obrazložitvijo,
– poročilo uprave o razlogih za izključitev
prednostne pravice,
– bilanca stanja na dan 31. oktober
2009.
Pravica do obveščenosti
Delničarji imajo na skupščini in na ločenih zasedanjih pravico obveščenosti iz 305.
člena ZGD-1.
Veolia transport Dolenjska
in Primorska d.d.
uprava
Ob-7476/09
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi tretjega odstavka 296. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06, ZGD-1A, Uradni
list RS, št. 10/08, ZGD-1B, Uradni list RS, št.
68/08, ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) in
30. člena Statuta družbe, na zahtevo delničarja Minervo d.d. Ljubljana, Letališka cesta
27a, 1000 Ljubljana, sklicuje
izredno skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 12. 2009, ob
10. uri, na sedežu notarja Gregorja Kovača,
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine skupščina izvoli odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Joža Valenčič
in Zdenko Štepec.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo
Dinamic d.o.o., revizijska družba, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto, za posebnega
revizorja, ki naj preveri vodenje naslednjih
poslov družbe Ingrad Gramat d.d., Celje
v zadnjih petih letih:
– vseh poslov z osebami CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, EKOS Celje d.o.o.,
Ribarjeva 3, Celje, EKOS, urejanje parkov
in zelenic Janez Škoberne s.p., Laze pri
Dramljah 17, Dramlje;
– vseh poslov glede kratkoročnih finančnih naložb oziroma v zvezi z njimi;
– posebej posle nakupa delnic izdajatelja NGR d.d. – v stečaju, Iztokova ulica 30,
Maribor;
– posebej posle v zvezi z delnicami izdajatelja Delo Prodaja d.d., Ljubljana;
– posebej dana kratkoročna posojila
družbi Temelj MM d.o.o., Maribor;
– vseh poslov z delnicami in poslovnimi
deleži s povezanimi družbami in osebami, ki
so povezane z družbo CPM d.d., Maribor;
– vseh danih poroštev za družbo CPM
d.d., za povezane osebe in za osebe, ki so
povezane z družbo CPM d.d., Maribor.
3. Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
V 31. členu statuta družbe Ingrad Gramat, d.d. se drugi odstavek spremeni, tako,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da se odslej glasi: »Glasovalno pravico na
skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo, tako da najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino na naslov družbe priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo.«
Šifre in nazivi dejavnosti v statutu se
uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ingrad
Gramat, d.d., Celje, Medlog 7, vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na
skupščini enake pravice, da lahko govori in
postavlja vprašanja kot delničar, katerega
zastopa.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na število kosovnih delnic, tako
da ima vsaka kosovna delnica en glas.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino (5%) osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zadošča, da
zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani družbe le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma
nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer z dvigom rok.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Poslovodstvo mora na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto

vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za
pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-7481/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra
tekstil d.d., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljub
ljana, sklicuje uprava družbe
14. redno sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 23. 12. 2009, ob 8.30,
na sedežu družbe v Ljubljani, na Trpinčevi
ulici 39.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in preštevalca
glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Nikolić Ljubico in za preštevalca glasov Dobnik Sebastjana. Skupščini prisostvuje notarka Lokošek Majda.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se obvesti
o sprejetju letnega poročila za leto 2008
s strani nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 31. 12. 2009
se razreši član nadzornega sveta Nikolić
Ljubica, namesto nje se z dnem 1. 1. 2010
za člana nadzornega sveta imenuje Dobnik
Matija Ferdinand.
5. Soglasje skupščine za pripojitev: predlog sklepa: skupščina se seznani s predloženimi listinami iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1, ki jih potrjuje in daje svoje soglasje za pripojitev prevzete družbe Radius
d.o.o. Domžale, k prevzemni družbi Totra
tekstil d.d., Ljubljana, v skladu s pogodbo
o pripojitvi z dne 5. 11. 2009, ki je priloga
zapisnika skupščine.
6. Uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 17 z dne 19. 2. 2008).
Predlog sklepa: dejavnost v družbi se
uskladi skladno s Standardno klasifikacijo
dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št.
17 z dne 19. 2. 2008).
7. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta družbe. Z dnem sprejema statuta preneha veljati statut z dne 24. 9. 2008.
Pravica udeležbe na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava
na skupščino prispe na sedež družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic pa prosimo, da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki oziroma
pooblaščenci zasedanja udeležijo najmanj
pol ure pred začetkom seje skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 10. uri, na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradivo za skupščino bo delničarjem
na voljo na sedežu družbe od 10. 12. 2009
dalje.
Totra tekstil d.d.
uprava
Dobnik Matija Ferdinand
Št. 1/09
Ob-7482/09
Uprava družbe Mesarstvo Šentjur d.d.,
proizvodnja in predelava mesa, Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na
podlagi Statuta družbe sklicuje
10. redno skupščino,
ki bo dne 17. 12. 2009, ob 11. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine po predlogu uprave. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta, letnim poročilom za poslovno leto 2008, z bilančno izgubo in odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu z njuno delo v poslovnem letu 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta, letnim poročilom za poslovno leto 2008.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za njuno delo
v poslovnem letu 2008.
3. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo v pisni
obliki s prijavo. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti dostavljeno družbi najpozneje do 14. 12. 2009. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina. Če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev te točke dnevnega reda ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem
za brezplačen vpogled na voljo na sedežu
družbe Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Prosimo, da se udeleženci pred sejo
skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure
pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Mesarstvo Šentjur d.d.
uprava družbe
Ob-7488/09
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
Lameta, delniška družba pooblaščenka,
d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, in na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe, sklicuje uprava družbe
6. skupščino družbe
Skupščina bo dne 14. 12. 2009, ob 12.
uri, na sedežu družbe Lameta, d.d., Koroška
bela, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, v sejni sobi družbe Acroni.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se na predlog
uprave imenuje Gorazd Podbevšek. Za štetje glasov se imenuje Irena Dimitrič.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nada Svetina.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Lameta, delniška družba pooblaščenka
d.d. za poslovni leti 2007 in 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za omenjeni poslovni obdobji.
Predlog sklepa št. 2:
2.a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom Lameta, delniška družba
pooblaščenka d.d. za leto 2007 in letnim
poročilom za leto 2008.
2.b) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v poslovnih letih 2007 in 2008.
3. Določitev višine nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina družbe se strinja, da se članom nadzornega sveta izplača nagrada
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v skupnem bruto znesku 4.471,00 EUR za
poslovno leto 2007 ter znesek 4.471,00 EUR
za poslovno leto 2008. Nagrada članom
nadzornega sveta in predsednikom nadzornega sveta se deli v razmerju 1:1,29.
4. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube.
Predlog sklepa št. 4:
Celotni čisti dobiček poslovnega leta
2008 v višini 92.068 EUR se nameni pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let.
Celotna bilančna izguba znaša 3.224.729
EUR. Skupščina družbe se strinja, da se
za pokrivanje bilančne izgube uporabijo kapitalske rezerve v znesku 1.188.395
EUR. Po delnem pokritju bilančne izgube
iz kapitalskih rezerv bilančna izguba znaša
2.036.334 EUR in se prenese v naslednje
poslovno leto.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 5:
Točka 2.1. statuta družbe Lameta, d.d.
se spremeni tako, da se glasi: »Dejavnost
družbe je:
K64.200 štiriinšestdesettisočdvesto Dejavnost holdingov«.
Četrti odstavek točke 8.3. se spremeni
tako, da se glasi: »Skupščina družbe lahko
poteka na sedežu družbe ali drugi lokaciji
skladno s sklicem skupščine.«
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 6:
6.1 Skupščina družbe se strinja, da se
osnovni kapital družbe zmanjša z namenom izplačila delničarjem. Osnovni kapital,
ki pred zmanjšanjem znaša 4.706.163,41
EUR in je razdeljen na 1.127.785 delnic,
se zmanjša za 2.481.127 EUR, tako, da po
zmanjšanju znaša 2.225.036,41 EUR.
6.2 Skupščina družbe se strinja, da se
celoten zmanjšan kapital nameni za izplačilo delničarjem, za kar se uporabi prosta
sredstva družbe v znesku 2.481.127 EUR.
Izplačilo delničarjem tako znaša 2,2 EUR
na delnico.
Izplačilo delničarjem bo realizirano v rokih po drugem odstavku 375. člena ZGD (to
je v roku 6 mesecev od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma
od zavarovanja upnikov).
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja na
podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2008
in v skladu s 372. členom ZGD.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da
spremeni statut družbe tako, da ga uskladi
s spremembo osnovnega kapitala in spremembami statuta iz sklepa št. 5.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina
družbe, vključno z letnim poročilom skupaj
z revizijskim poročilom za leto 2007 ter letno
poročilo za leto 2008, so delničarjem na razpolago in vpogled na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 44, Jesenice, od 30. 11. 2009 dalje,
vsak delovni dan, od 11. do 12. ure, v pisarni sindikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem
vhodu družbe Acroni.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji dan prijave.
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Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine
upravi družbe podajo morebitne nasprotne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki
in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lameta, d.d.
Ludvik Bergles, direktor
Ob-7546/09
Na podlagi statuta družbe MERX gostinstvo in turizem d.d., in drugega odstavka
295. člena ZGD-1, sklicuje
redno skupščino
uprava družbe MERX gostinstvo in
turizem d.d., Ljubljanska cesta 39, 3000
Celje,
ki bo dne 16. 12. 2009, ob 10. uri, v prostorih hotela Faraon – posebni sobi v restavraciji, na naslovu Ljubljanska 39, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika izvoli odvetnik Boštjan Repnik iz Dravograda, za zapisnikarja notar Aleksander
Mraz, za preštevalki glasov pa se izvolita
Tina Mulej in Olga Vidmajer.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
družbe za leto 2008 znaša 71.184 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupščina sprejme sklep, da se iz ugotovljenega čistega dobička družbe za leto 2008
pokriva prenesena čista izguba iz preteklih
let v višini 71.184 EUR.
Skupščina podeli razrešnico članom
uprave družbe in nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlogi delničarjev
Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi
delničarjev k posamezni točki dnevnega reda
morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalnih pravic
imajo delničarji – imetniki navadnih delnic,
ki so na dan 1. 11. 2009 vpisani v centralno
evidenco pri Klirinško depotni družbi, d.d.
Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje
njegove glasovalne pravice na skupščini.
Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo
potekalo zasedanje skupščine.
Obrazložitve predlogov sklepov organov
vodenja so dostopni vsak delovni dan, od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem
sedežu Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine naprej,
v tajništvu družbe, na njenem sedežu Ljub
ljanska cesta 39, 3000 Celje.
Uprava družbe MERX gostinstvo
in turizem d.d.
Milan Dimitirjević
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Zavarovanja terjatev
SV 870/09
Ob-7435/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 870/09 z dne 4. 11. 2009, je bilo
stanovanje št. 5, id. št. dela stavbe 5.E,
v 1. nadstropju, v izmeri 63,64 m2, v stavbi
na naslovu Dobrna 6, Dobrna, ki stoji na
parcelni štev. 2032 pripisani k vl. št. 280,
k.o. Dobrna, last Kobašević Alena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11.
2006, med kupcem Kobašević Alenom in
prodajalko Fuks Danico, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d.,
s sedežem Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00
EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 2. 11.
2016.
SV 706/09
Ob-7436/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 706/09 z dne 4. 11.
2009, je bila nepremičnina – stanovanje št.
25, ležeče v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše z ident. št. stavbe 406, na naslovu Goriška ulica 002 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
176, k.o., Spodnje Radvanje, zk. vl. št. 1305,
katero je zastavitelj Modrič Duško, EMŠO
3008967500218, Goriška ulica 002, 2000
Maribor, pridobil na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju opr. št. II D 715/2003,
izdanega dne 17. 3. 2004, pravnomočnega
sklepa o dedovanju opr. št. II D 303/2004, izdanega dne 7. 7. 2004, oboje izdano s strani
Okrajnega sodišča Maribor in kupoprodajne
pogodbe št. 251-3803/93-ZB z dne 13. 8.
1993, zastavljena v korist banke – upnice:
Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke
Celje, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje
neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Korošec Fani in solidarnega poroka, plačnika ter zastavitelja Modrič
Duška, v višini 8.000,00 EUR s pripadki in
referenčno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka Euribor 6 M, povečana za fiksni
pribitek v višini 3,95% letno, pri čemer je
fiksni pribitek ves čas trajanja kreditnega
razmerja fiksen; z vračilom glavnice kredita
v 96-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan
30. 11. 2017 oziroma takoj, če se izpolnijo
pogoji iz 16. člena pogodbe o kreditu št.
370-63706110773813.
SV 858/09
Ob-7437/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-858/09 z dne 4. 11.
2009, je bila nepremičnina, poslovni prostor
št. 1 v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Celovška cesta 73, v Ljubljani, v izmeri 83,51 m2, stoječe na parc. št. 1047/13, k.o.
Spodnja Šiška, Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, ki je v lasti zastavitelja DINO-PEK Pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o., na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 12. 2006, sklenjene s prodajalcem Kamberi Minirjem, Knezova ulica 21, Ljubljana, zastavljena v korist
kreditodajalca Probanka d.d., s sedežem

v Mariboru, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka: 5459702000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000,00
EUR, s pripadki.
SV 707/09
Ob-7438/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 707/09 z dne 4. 11.
2009, je bila nepremičnina – stanovanje št.
24 v 3. nadstropju, v izmeri 50,32 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Betnavska
cesta 18, 2000 Maribor, ki stoji na parc.
št. 1178/1, k.o. Tabor, katero je dolžnica
in zastaviteljica Zemljič Tamara, rojena dne
23. 9. 1974, EMŠO 23091974505094, stanujoča Kurilniška 005, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 10. 2009, sklenjene med Strnad Miranom kot prodajalcem in Zemljič Tamaro kot
kupcem in kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 2567/1-06/93 z dne 19. 10.
1993, sklenjene med Slovenske železnice
Ljubljana, p.o. Ljubljana, kot prodajalcem
in Strnad Miranom kot kupcem, zastavljena
v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adriabank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljub
ljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine
denarne terjatve do dolžnice Zemljič Tamare in porokinje ter plačnice Zemljič Marjetice, v višini 34.650,00 EUR s pripadki in
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka
6-mesečnemu Euribor, povečana za fiksni
pribitek v višini 2,50% letno, z vračilom glavnice kredita v 360-mesečnih anuitetah, ki
zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 31. 10. 2039, oziroma takoj,
če se izpolnijo pogoji iz 14. člena kreditne
pogodbe št. 131800.
SV 345/09
Ob-7439/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 345/09
z dne 5. 11. 2009, zastavitelj Sandi Ličan,
stanujoč Podgraje 54, 6250 Ilirska Bistrica,
izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 16 v III.
nadstropju, v izmeri 64,78 m2, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ulica
24a, stoječi na parceli št. 432/2, k.o. Ilirska
Bistrica, id.št. 2525/926/16, letnik 1978,
ki sestoji iz dveh sob, kuhinje, kopalnice,
z WC-jem, shrambe, hodnika balkona in
kleti, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; večstanovanjska hiša, na naslovu
Rozmanova ulica 24 A, ki se nahaja na
parceli št. 432/2, k.o. 2525, k.o. Ilirska Bistrica, številka stavbe 924, ustanovitev in
vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne
izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.000,00 EUR (čista vrednost
kredita), z rokom zapadlosti terjatve 18. 11.
2024, z dogovorjeno pogodbeno obrestno
mero 3-mesečni Euribor + 2.30%-letno,
ki je spremenljiva, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi
z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist

upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237000.
SV 712/09
Ob-7440/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 712/09 z dne 5. 11.
2009, je bila nepremičnina – del stavbe
566-1-5 stanovanja št. 5 v stavbi, na naslovu Vranji trg 3a, 2214 Sladki vrh, ki stoji
na parc. št. 240/7, k.o. Sladki vrh, katero je
dolžnik in zastavitelj Potočnik Sebastijan, rojen dne 6. 9. 1980, EMŠO 0609980500211,
stanujoč Sladki Vrh 5c, 2214 Sladki Vrh,
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 10. 2009, sklenjene s prodajalko
Peklar Iko in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 2. 1993, sklenjene med Občino Pesnica kot prodajalcem
in Peklar Iko kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne
terjatve do dolžnika Potočnik Sebastijana
in porokinje ter plačnice Pohorec Aleksandre, v višini 25.000,00 EUR, s pripadki in
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 6-mesečnemu Euriborju, povečana za
fiksni pribitek v višini 2,50%-letno, z vračilom
glavnice kredita v 360-mesečnih anuitetah,
ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 31. 10. 2039, oziroma takoj,
če se izpolnijo pogoji iz 14. člena kreditne
pogodbe št. 131804.
SV 841/09
Ob-7441/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 841/09 z dne 5. 11. 2009, je
nepremičnina – stanovanje, v skupni izmeri
66,31 m2, v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe Retnje 36, stoječe na parc. št. 460,
k.o. Križe, Okrajnega sodišča v Kranju, v lasti Lidije Tomažič, prej Čoragić, Retnje 36,
4290 Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1993,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 160.000,00 EUR,
z letno obrestno mero 3-mesečni Euribor
+ 2,850%-letno, z vračilom v 312-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade 15. 11.
2036, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pripadki ter stroški, ki bi jih Banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 506/09
Ob-7539/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-506/09, z dne 6. 11. 2009,
je bilo stanovanje št. 8, v izmeri 58,27 m2, ki
še ni vpisano kot etažna lastnina v zemljiško
knjigo in se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, vpisane v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Postojni, v zgradbi na
naslovu Ulica 1. maja 14, Postojna, stoječi
na parceli št. 3301, katastrska občina (2490)
Postojna, vl. št. 253, last zastavitelja po ime-
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nu Sakib Hodžić, stanujoč Ulica 1. maja 14,
Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3 mesečni Euribor
+ 4,30% in z datumom zapadlosti terjatve
30. 11. 2014.
SV 653/09
Ob-7540/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta z Vrhnike, opr. št. SV 653/09 z dne 5. 11. 2009, je
bila nepremičnina – dvosobno stanovanje,
v skupni izmeri 49,05 m2, v hiši na naslovu
Kolodvorska 13, Vrhnika, stoječi na parc. št.
2699/1, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča na Vrhniki, v vl. št. 3537, k.o. Vrhnika, ki je last zastaviteljice Ožegović Nurfije,
stan. Vrhnika, Kolodvorska ulica 13, zastavljena v korist kreditodajalke Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, MŠ
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 94192/2008
Os-7342/09
Okrajnem sodišču v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico
Tatjano Galič, Slomškova ulica 5, Brežice,
zaradi izterjave 1.596,40 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič dne 9. 6. 2009 zarubilo
nepremičnino, to je dvosobno stanovanje št.
7, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Slomškova ulica 5 v Brežicah,
v skupni izmeri 56,42 m2, vl. št. 487, k.o.
Brežice, parc. št. 1/313, k.o. Trnje, ki je v lasti dolžnice Tatjane Galič, Slomškova ulica
5, Brežice do 1/2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 10. 2009
In 156/2006
Os-7267/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 06/00156
z dne 28. 3. 2006, ki je postal pravnomočen
dne 25. 4. 2006 za drugo dolžnika Fister
Bojana in 1. 7. 2008 za prvo dolžnico Fister
Bernado in rubežnega zapisnika izvršitelja
Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/06491
z dne 25. 8. 2009, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 28, v 7. nadstropju, na naslovu
Ljubljanska cesta 89, v Domžalah, v izmeri
37,10 m2, last dolžnikov Fister Bernardka
in Fister Bojan, vsakega do 1/2, zarubljena
v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
zaradi izterjave 661,97 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 10. 2009
In 310/2008
Os-7268/09
Okrajno sodišče na Ptuju je v izvršilni zadevi upnice Mladinske knjige trgovina, d.d.,
Slovenska cesta 29, Ljubljana - dostava,
proti dolžnikoma Janezu Rakuša, Cvetkovci 47, Podgorci, Vesni Rakuša, Cvetkovci
47, Podgorci, zaradi izterjave 532,18 EUR,
sklenilo:
Izvršilni postopek se ustavi.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 10. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2257/2008
Os-4613/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko s sklepom z dne 17. 4. 2008, Dn. št. 2257/2008,

v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Viktorije Grivič, Ložnica pri Celju 18a, Celje,
po poobl. Otium d.o.o. iz Ljubljane, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – izgubljene kupne pogodbe
z dne 12. 12. 1984, sklenjene med Mirkom
Presingerjem in Drago Presinger, kot prodajalcema, ter Vikico Grivič, kot kupovalko,
za nepremičnino id. št. 66.E nestanovanjska
raba v izmeri 15,50 m2 v Celju, Na zelenici 3,
vpisano v vl. št. 2480/67, k.o. Celje. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Grivič Viktorija, Ložnica pri Celju
18a, 3000 Celje – do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2009
Dn 18746/2008
Os-5584/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Perovic Inka, Ježa 54a, Ljubljana,
ki ga zastopa Damijan Meško, Ježa 54a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino stanovanje št. 37 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 122,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 4263/39, k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 6.
2009, pod opr. št. Dn 18746/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1203 z dne 13. 10. 1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
»Obnova«, Titova 39, Ljubljana in kupcem
Gazvoda Jožico, Celovška 96, Ljubljana, za
nepremičnino stanovanje št. 37 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 122, Ljub
ljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl. št.
4263/39, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2009
Dn 14294/08
Os-7253/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Kraner, stanujoče Zgornja Velka
118/a, Zgornja Velka, za vknjižbo izbrisa
stare hipoteke, pod opr. št. Dn 14294/08,
29. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini zastavne dolžnice Dragice Kraner,

Roberta Kranerja in Vesne Kraner, parc. št.
293/8 pripisani vl. št. 434, k.o. Zgornja Velka, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. RIZ 290/96 z dne 7. 5.
1996, v znesku 16.520,00 DEM, v korist Rehak Ivana, pod opr. št. Dn 4962/96.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, vložijo ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23 . 10. 2009
Dn 14744/07
Os-7382/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Vidmar, stanujoče Tyrševa ulica 26,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1499/28,
k.o. Maribor, pod opr. št. Dn 14744/07, dne
14. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 5. 6. 1991 sklenjene med prodajalcem Danilom Geislerjem,
stanujočim Tyrševa ulica 26, Maribor, in
kupcem Zlatkom Lamotom, stanujočim Na
Dobravi 36, Miklavž na Dravskem polju,
s katero je prodajalec kupcu prodal 3 in pol
sobno stanovanje v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na parc. št. 890, vl. št.
488, k.o. Maribor – Grad in na tem dovolil
vpis lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 120. 2009
Dn 111/07
Os-7383/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Neli
Ornik, stanujoče Kavčičeva ulica 18, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1717/90, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 111/07,
dne 5. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 1998
sklenjene med prodajalko Merinka Maribor
tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Žitna ulica 12, Maribor,
ki jo je zastopala direktorica mag. Danica
Voglar-Štic in kupcem Marjanom Knupležem, EMŠO: 2002971500255, stanujočim
Ljubljanska ulica 94/c, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 6
pritličju v stanovanjski hiši v Mariboru, Ljub
ljanska ulica 94 c, parc. št. 591, vl. št. 1206,
k.o. Spodnje Radvanje in na tem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice v korist
kupca.

Stran

2868 /

Št.

91 / 13. 11. 2009

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2009
Dn 17579/08
Os-7384/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Mihec-Hrovat, stanujoče Josipa Račića 1 c, Rijeka, Hrvaška, ki jo zastopa odvetnik Sergij Vladislav Majhen, Ulica talcev
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičninah parc. št. 137 pripisani
vl. št. 140, k.o. Gerečja vas in parc. št.
105 pripisani vl. št. 89, k.o. Gerečja vas
v korist predlagateljice in na nepremičninah
parc. št. 104/2 in 85.S pripisanih vl. št. 89,
k.o. Gerečja vas v korist Marjana Jančiča in Stojana Jančiča, stanujočih Fala 29,
Fala, za vsakega do 1/4 celote, pod opr.
št. Dn 17579/08, dne 5. 10. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– razdelilne pogodbe z dne 22. 5. 2002
sklenjene med Marijo Mihec-Hrovat, rojeno
24. 9. 1928, stanujočo Rijeka, Josipa Račića 1c, ki jo je zastopal Anton Kalderon,
Marjanom Jančičem, rojenim 21. 7. 1960,
stanujočim Fala 29, Fala, ki ga je zastopal
odvetnik Sergij Vladislav Majhen iz Maribora
in Stojanom Jančičem, rojenim 11. 11. 1965,
stanujočim Fala 29, Fala, ki ga je zastopal
Center za socialno delo Ruše, Šolska ulica
16 a, Ruše, s katero so si pogodbeniki solastne nepremičnine razdelili tako, da je postala Marija Mihec-Hrovat izključna lastnica
nepremičnine parc. št. 137, vl. št. 140, k.o.
Gerečja vas in parc. št. 105, vl. št. 89, k.o.
Gerečja vas; Marjan Jančič in Stojan Jančič
pa izključna lastnika nepremičnine parc. št.
85 in 104/2, vl. št. 89, k.o. Gerečja vas in
v kateri sta Marjan Jančič in Stojan Jančič
dovolila, da se od vl. št. 89, k.o. Gerečja vas
odpiše parc. št. 105 in pripiše vl. št. 140,
k.o. Gerečja vas ter pri tej vl. št. vknjiži kot
izključna lastnica Marija Mihec-Hrovat za
celoto in pri vl. št. 140, k.o. Gerečja vas pri
solastnih deležih 1/4 Marjana Jančiča in 1/4
Stojana Jančiča vknjiži lastninska pravica
v korist in na ime Marije Mihec-Hrovat za
1/2 celote; Marija Mihec-Hrovat pa dovolila,
da se pri njenem solastnem deležu 1/2 nepremičin pripisanih vl. št. 89, k.o. Gerečja
vas vknjižita Marjan Jančič in Stojan Jančič,
vsak za 1/4,
– vknjižbenega dovoljenja z dne 6. 11.
2003, ki so ga izdali Marija Mihec-Hrovat
po pooblaščencu Antonu Kalderonu, Marjan
Jančič po pooblaščencu, odvetniku Sergiju Vladislavu Majhnu in Stojan Jančič po
skrbniku Stanislavu Krajncu, ki je enako
kot v razdelilni pogodbi z dne 22. 5. 2002,
le da so dodane EMŠO, za Marijo Mihec
Horvat 2409928365029, za Marjana Jančiča 2107960500160 in za Stojana Jančiča
1111956501229.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka, Marjana Jančiča in
Stojana Jančiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2009

vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka Irene Rajh.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 11. 2009

Dn 2958/2009
Os-7101/09
Na predlog predlagatelja Romana Ekarta,
Spodnje Jablane 19, Cirkovce, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine v skladu z 243.
členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in
vknjižbo pridobitve lastninske pravice je dne
8. 10. 2009 Okrajno sodišče v Murski Soboti
izdalo sklep o začetku postopka zemljiško
knjižnih listin:
1. kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 7. 2001 med Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d.,
Slovenska ulica 56, Ljubljana, kot prodajalcem, in Minervo d.d. Ljubljana, Dimičeva 14,
kot kupcem,
2. prodajne pogodbe, sklenjene dne
24. 12. 2002 med Minervo d.d. Ljubljana,
Dimičeva 14, kot prodajalcem, in Inter Kure
Inženiring in trgovina d.o.o., Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61/a, kot prodajalcem, in
Romanom Ekartom, Spodnje Jablane 19,
Cirkovce, kot kupcem, v zvezi z nakupom
nepremičnine ident. št. 7.E (apartma Trobentica št. 21), pripisane pri podvložku št.
503/7, k.o. Martjanci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic,
da v skladu s 4. točko 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnot podatkov o vsebini
teh listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Romana Ekarta, Spodnje
Jablane 19, Cirkovce.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 10. 2009

Dn 751/2009
Os-7549/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Klančnik, Na Jasi 3, Kamnik, ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 904-4-stanovanjska stavba, v izmeri
125,00 m2 in dvorišče v izmeri 241,00 m2,
vpisane v vl. št. 2572, k.o. Kamnik, izdalo
sklep Dn št. 751/2009 z dne 20. 10. 2009 za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 8. 1998
sklenjene med Capuder Antonom, Bolkova
ulica 3a, Radomlje kot prodajalcem in Kranjec Sonjo ter Kranjec Dragom, oba Jakopičeva ul. 26, Kamnik, kot kupcema, za parc.
št. 904/4 (stan. stavba 125 m2 in dvorišče
258 m2), k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
11.300.400,00 tolarjev.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Maje Klančnik in Iztoka Klančnika, oba Na Jasi 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Maje Klančnik in Iztoka Klančnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 11. 2009

Dn 1959/2009
Os-7548/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Rajh, Medvedova ulica 23, Kamnik,
ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice nepremičnine
– trisobno stanovanje št. 9 v drugem nadstropju z balkonoma in dve kleti z oznako
9A in 9B z ident. št. 9.E, na naslovu Medvedova ulica 23, Kamnik, izdalo sklep Dn št.
1959/2009 z dne 20. 10. 2009 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 9. 1995 sklenjene med
Šnabl Majdo in Schlegel Bojanom, oba
Medvedova 23, Kamnik, kot prodajalcema in Šnabl Ireno, Klavčičeva 3a, Kamnik
kot kupcem, za stanovanje na parc. št.
397/18, k.o. Kamnik, v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka, Medvedova 23, Kamnik, ki obsega kuhinjo 7 m2, dnevno sobo
18,85 m2, delovno sobo 12,24 m2, spalnico
12,32 m2, malo sobo – kabinet 6,04 m2, hodnik 7,45 m2, kopalnico 5,76 m2, shrambo
0,76 m2, nišo z balkonom 6,17 m2 in klet
z drvarnico 6,10 m2, za kupnino v znesku
80.000,00 DEM.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Irene Rajh, Medvedova ulica
23, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere

Dn 752/2009
Os-7550/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Klančnik, Na Jasi 3, Kamnik, ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 904/4 – stanovanjska stavba, v izmeri
125,00 m2 in dvorišče v izmeri 241 m2, vl.
št. 2572, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
752/2009 z dne 20. 10. 2009 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 6. 1998, sklenjene
med Capuder Antonom, Bolkova ulica 3a,
Radomlje, kot prodajalcem in Januš Jožico, Kidričeva ul. 13 D, Trzin kot kupovalko,
za parc. št. 904/4 (stan. stavba 125 m2 in
dvorišče 258 m2), k.o. Kamnik, za kupnino
v znesku 16.950.600,00 tolarjev.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Maje Klančnik, Na Jasi 3,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice tega postopka, Majo
Klančnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 11. 2009
Dn 13836/2009
Os-7442/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žerovnik Andreja, Trnovska ulica 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 8, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 3385/8, k.o. Dravlje,
dne 2. 9. 2009, pod opr. št. Dn 13836/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 72-4309 z dne 28. 7. 1972, sklenjene
med prodajalcem PZ Giposs, Dvoržakova
5, Ljubljana, in kupovalko Fikfak Mefaldo,
Prešernova 30, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 8, na naslovu Celovška
c. 263, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano
v podvl. št. 3385/8, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 26780/2009
Os-7443/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žužek Ivice, Linhartova c. 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 834/23, vpisano v vl. št.
1344, k.o. Glince, dne 2. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 26780/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 15. 10. 1981, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Litostroj,
o.sol.o., Djakovičeva c. 36, Ljubljana kot
stanovanjska zadruga – prodajalec) in Žužek Ivanom ter Žužek Ivico, oba Linhartova
9, Ljubljana (kot kupca – člana stanovanjske zadruge), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 834/23, vpisano v vl. št. 1344, k.o.
Glince;
– I. aneksa k pogodbi za objekt 108 z dne
10. 10. 1985, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo Litostroj, o.sol.o., Djakovičeva
c. 36, Ljubljana (kot stanovanjska zadruga
– prodajalec) in člani solastniki navedeni
v osnovni pogodbi, za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 834/23, vpisano v vl. št. 1344,
k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2009
Dn 23914/2009
Os-7545/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leihmann Marije, Via Vergio 17, Breganzona, Švica, ki jo zastopa Danilo Grilj,
odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 15
v 1. nadstropju na naslovu Porentova 3,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.

št. 4257/15, k.o. Zgornja Šiška, dne 8. 10.
2009, pod opr. št. Dn 23914/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 69-2339 z dne
20. 6. 1969, sklenjene med prodajalcem
PZ Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, in kupovalko Vrh Marico, Ciril-Metodov trg 17,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
15 v 1. nadstropju, na naslovu Porentova 3,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 4257/15, k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 69-2339 z dne 20. 6. 1969, sklenjene
med prodajalcem PZ Giposs, Dvoržakova
5, Ljubljana, in kupovalko Vrh Marico, CirilMetodov trg 17, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 15 v 1. nadstropju, na naslovu Porentova 3, Ljubljana, z ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 4257/15, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 8327/09
Os-7544/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Škerget, stanujoče Fluksova ulica 3,
Maribor, ki jo zastopa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3445/51,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 8327/09,
28. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 781/94 z dne 9. 9. 1994, sklenjene
med prodajalcem MTT – Tovarno tkanin
Melje d.o.o. Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, ki ga je zastopala direktorica Irena
Lesjak in kupovalko Marijo Škerget, EMŠO
1505928505268, stanujočo Fluksova ulica
3, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 4 v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Fluksova ulica 3,
parc. št. 1084/8, vl. št. 2058, k.o. Pobrežje in
na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice
na kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2009
Dn 3854/2009
Os-7444/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagatelja Salija Kelmendija, Ukmarjeva ulica 2, Portorož, ki ga
zastopa notarka Mojca Tavčar Pasar iz Pirana, zoper nasprotnega udeleženca Pimar
Piran v stečaju, kot pravnega naslednika
Komunalnega podjetja Piran TOZD Operativa, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne
27. 10. 2009 sklenilo pri nepremičnini, vpi-
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sani v podvl. št. 2069/8, k.o. Izola, z oznako
8.E, vpisani kot družbena lastnina v uporabi
Pimar Piran v stečaju, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – aneksa iz leta 1994 h kupni pogodbi sklenjeni
dne 28. 9. 1989 med Komunalnim podjetjem Piran TOZD Operativa in Kelmendi Salijem, katere izvirnik je izgubljen, obstajata
pa overjeni izjavi lastnikov sosednjih nepremičnin: Asmirja Zulića in Adriatica Slovenice
Zavarovalne družbe d.d., ki potrjujeta, da
ima Sali Kelmendi nepremičnino v lastniški
posesti.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja Salija Kelmendija, Ukmarjeva ulica 2, Portorož, EMŠO:
0207945500860, do celote (1/1).
Vknjižba se zahteva na podlagi kupne
pogodbe št. 2337/010-II, sklenjene dne
28. 9. 1989, med Komunalnim podjetjem
Piran TOZD Operativa, kot prodajalcem, in
Salijem Kelemendijem, kot kupcem, overjene dne 11. 10. 1989, pod Ov. št. 1166/89,
in aneksa iz leta 1994 h kupni pogodbi,
sklenjeni dne 28. 9. 1989, ki je izgubljen, obstajata pa overjeni izjavi lastnikov sosednjih
nepremičnin: Asmirja Zulića z dne 29. 9.
2009, notarsko overjena dne 29. 9. 2009
pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod št. OV
1221/09, in Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. z dne 20. 10. 2009, notarsko
overjena dne 20. 10. 2009 pri notarju Dravu
Ferligoju, pod št. OV 3757/09, ki potrjujeta,
da ima Sali Kelmendi nepremičnino v lastniški posesti.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 56928/2009
Os-7032/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: UL EF, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Carmen
– odvetnica Dobnik, Likozarjeva ulica 6,
Ljubljana, proti dolžniku Robertu Čeh, Mariborska 53a, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik
– Čečković Josip, Krempljeva ulica 5, Ptuj,
zaradi izterjave 1.251,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Roberu Čeh, Mariborska 53a,
Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik – Čačković Josip, Krempljeva ulica
5, Ptuj.
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. 9. 2009
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VL 115923/2009
Os-7039/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki jo
zastopa Maja Rus Recko, Seidlova cesta 5,
Novo mesto, proti dolžniku Borisu Marušič,
Komen 58, Komen, zaradi izterjave 404,50
EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Marušič, Komen 58, Komen, 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 odvetnica Manfreda Marjana, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
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 25. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VL 71701/2008
Os-7198/09
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 cesta 1, Celje,
proti dolžniku Danijelu Operčkal, Lindek 17,
Frankolovo, ki ga zastopa odv. Borut Soklič, Celje, zaradi izterjave 5.733,65 EUR,
sklenilo:
dolžniku Danijelu Operčkal, Lindek 17,
Frankolovo, 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 Soklič Borut, Ljubljanska 11, 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 11. 8. 2009

VL 19388/2009
Os-7097/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Predragu Djuričin, Ilirija 32,
Pobegi, zaradi izterjave 1.675,55 EUR,
sklenilo:
dolžniku Predragu Djuričin, Ilirija 32, Pobegi, 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.
Slavoljub Krgović, Kosovelov trg 1, 6000
Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009

VL 68077/2008
Os-7201/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Suljemanu Đogić, Zaloška cesta 47,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 635,00
EUR, sklenilo:
dolžniku Suljemanu Đogić, Zaloška cesta 47, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnici se postavi Avsec
Tamara, Poljanska cesta 22, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2009

VL 64906/2009
Os-7194/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Marjanu Kokol, Meljska cesta
85, Maribor, zaradi izterjave 101,32 EUR
sklenilo:
dolžniku Marjanu Kokol, Meljska cesta
85, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Kompara Tanja, Tyrševa 4, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2009

VL 13939/2009
Os-7229/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Mariji Jovanović, Ulica Moše Pijada 8, Maribor, zaradi izterjave 13.334,00
EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Jovanović, Ulica Moše
Pijada 8, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Jeras Samo, Tolstojeva 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009

VL 49340/2008
Os-7233/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Marjanu Simonič,
Nova ulica 9, Rače, zaradi izterjave 887,68
EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Simonič, Nova ulica
9, Rače, 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.
Darko Vran, Ul. talcev 3, 2000 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 28. 7. 2009
VL 36177/2009
Os-7235/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva
30, Maribor, ki ga zastopa odv. David Šega,
Prešernova ulica 26/a, p.p. 1591, Maribor,
zaradi izterjave 7.669,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva 30, 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
Šega David, Prešernova ulica 26/a, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009
VL 121980/2009
Os-7265/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Romana
Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Leonidi Pavlinek, Levčeva ulica
9, Maribor, zaradi izterjave 5.958,05 EUR,
sklenilo:
dolžnici Leonidi Pavlinek, Levčeva ulica
9, 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
Pungerl Robert, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV P 657/2009
Os-7266/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tamari Igličar v pravdni zadevi tožeče stranke: Daimler AC Leasing d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Čad v Ljubljani, proti toženi stranki: Irmi
Škarja sedaj neznanega prebivališča (prej
Dolsko 53, Dol pri Ljubljani), zaradi plačila
3.170,06 EUR, dne 26. 10. 2009 sklenilo:
toženi stranki Irmi Škarja, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub
ljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 3.170,06 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2009
VL 122598/2008
Os-7349/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje, ki jo zastopa
odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje,
proti dolžniku Simu Kovačeviću, Cesta 30.
avgusta 5, Ljubljana - Polje, zaradi izterjave
407,22 EUR, sklenilo:
dolžniku Simu Kovačeviću, Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Vanja Radanovič, Bratov Učakar 62, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2009
VL 58452/2009
Os-7351/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: S leasing d.o.o., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana,
proti dolžniku: Fikretu Hadžisulejmanoviću,
Sebenje 1, Bled, zaradi izterjave 10.633,98
EUR, sklenilo:
dolžniku Fikretu Hadžisulejmanoviću,
Sebenje 1, Bled, 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.
Skubic Tomaž.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2009

VL 49689/2009
Os-7352/09
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 Nevresu Skomorac, Varoš bb, Olanovca, zaradi izterjave 1.905,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Nevresu Skomoracu, Varoš bb,
Olanovca, 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.
Andrej Hostnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
VL 88464/2009
Os-7353/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Delavska hranilnica d.d. Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti
dolžnici Svetlani Maloić, Kidričeva ulica 5b,
Maribor, ki jo zastopa odv. Brigita Marčič,
Ulica heroja Šlandra 11, Maribor, zaradi izterjave 1.142,90 EUR, sklenilo:
dolžnici Svetlani Maloić, Kidričeva ulica
5b, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Brigita Marčič, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2009
P 44/2009
Os-7028/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 44/2009 tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Miran Pogačar, zoper toženo stranko
Davida Avdijevića, Ulica Veljka Vlahovića
37, Maribor, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 2.085,97 EUR, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jasno
Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče, oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 10. 2009
N 50/2008
Os-1208/09
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Draguške Vodopivec,
Prešernova ulica 27, 5294 Dornberk, ki jo
zastopa odvetnik Dragan Sikirica, zoper nasprotnega udeleženca 1. Jožefa Adamiča,
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Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Mirka
Adamiča, Via Salumi, Odolo št. 100, Palermo, Italija, sedaj neznanega bivališča in
3. Borisa Vižentina, Šrkrbina 27, 6223 Komen, zaradi delitve solastnega premoženja,
po predlogu predlagateljice za postavitev
začasnega zastopnika na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku prvemu in
drugemu nasprotnemu udeležencu 1. Jožefu Adamiču, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Mirku Adamiču, Via Salumi, Odolo št.
100, Palermo, Italija, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 13. 1. 2009, postavilo
začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito
Hiti iz Sežane, Kraška cesta 6, Sežana, ki
bo prvega in drugega nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler prvi in drugi nasprotni udeleženec ali njun pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 1. 2009

Oklici dedičem
D 317/2006
Os-6607/09
Andrej Furlanič, sin Roka, iz Pobegov,
Kavaliči 142, je dne 22. 6. 1951 umrl in ni
zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2009
D 524/2007
Os-6608/09
Iris Hrvat, iz Ankarana, Kolomban 49/a,
je dne 9. 10. 2007 umrla in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2009
D 345/2009
Os-7023/09
Grdina Josip, roj. 8. 3. 1859, nazadnje
stanujoč v Movražu, razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča opr. št. N 77/2007,
datum smrti določen na dan 9. 3. 1929, ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2009
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D 316/2009
Os-7257/09
Antonio Roiz, sin Antonia, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega s sklepom tega
sodišča opr. št. N 1/2008, datum smrti določen na dan 1. 1. 1966, ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlag
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2009
II D 2149/2008
Os-6481/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Hočevar, roj. 3. 7. 1932, umrli 5. 7. 2008, nazadnje stanujoči Zelena pot 23, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Pokojna je umrla kot samska, otrok ni imela. Podatkov o dedičih tretjega dednega reda:
po pokojnem očetu Josipa Hočevarja (zap.
oče), Francu Hočevarju, roj. 10. 10. 1852,
v Malih Laščah, umrlem 29. 10. 1920 v Malih
Laščah, torej o stricih in tetah zapustnice oziroma njihovih potomcih, sodišče nima.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva morebitne dediče tretjega dednega reda, ki bi lahko prišli v poštev
pri dedovanju po zapustnici, da se v roku
enega leta od oklica, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2009
D 168/2009
Os-6278/09
Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi opr. št. D 168/2009, na podlagi
130. člena in 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vabi z oklicem dediče po pok.
Luki Bernetu, roj. 11. 10. 1829, iz Orehka
45, 6258 Prestranek, državljanu Republike
Slovenije, ki je umrl dne 29. 1. 1897, da se,
kolikor mislijo, da imajo pravico do dediščine, priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 9. 2009
D 125/2009
Os-7185/09
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pokojnem Mihajlu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Franju Husaku, roj. 12. 7. 1928, nazadnje
stanujoč Primorska cesta 3, Šoštanj, umrlem dne 2. 2. 2009.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki
o imenih in naslovih dedičev, poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Mihajlu Franju Husaku, naj se
priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po
objavi tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 10. 2009

Oklici pogrešanih
N 4/2009
Os-7093/09
Gruber Marta, roj. Fras (Kamenšak), roj.
29. 7. 1950, hči Kamenšak Rozalije in Borko Antona, nazadnje stanujoča Goldegasse
9/32, 1040 Wien, Avstrija, je pogrešana od
maja 1971. Predlagatelj dokazovanja je Boris Kamenšak.
Pogrešanko pozivamo, da se oglasi; vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo sodniku in skrbniku za posebne primere oziroma predlagatelju v roku treh mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 19. 10. 2009
N 6/2009
Os-6994/09
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah
je v teku nepravdni postopek predlagateljev
Vere Fišinger, Ljubljanska cesta 61, Slovenska Bistrica, in Erika Štribla, Vrhole pri
Slovenskih Konjicah 73, Zgornja Ložnica,
zaradi razglasitve za mrtvo Marije Peperko,
nazadnje stanujoče Senovica 47, Šmarje
pri Jelšah, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Lidija Herman, Celjska cesta 24,
Rogatec. Pogrešana Marija Peperko naj bi
umrla med letoma 1939 do 1943. Po ugotovljenih podatkih pa bi pogrešana morala
danes dočakati približno 150 let.
Zaradi opisanega sodišče poziva vse, ki
bi karkoli vedeli o pogrešani Mariji Peperko,
nazadnje stanujoči Senovica 47, Šmarje pri
Jelšah, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 11, Šmarje
pri Jelšah, v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
roka pogrešano Marijo Peperko razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 10. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Baunhakl Ana Marija, Ješenca 21, Rače,
zavarovalno polico, št. 50500009409, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-848
Fras Milan, Zg. Partinje 143, Pernica,
zavarovalno polico, št. 41601005142, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-816
Jagrič Robert, Kozjak 81, Mislinja,
zavarovalno polico, št. 50500019701, izdala
zavarovalnica KD življenje d.d. gny-309472
Leber Nina, Pavovski vrh 50, Ivanjkovci,
zavarovalno polico, št. 50500017610, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-888
Legenič Marko, Prušnikova 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. POL 01 000006647,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m-949
Nemeček Tatjana, Pri kozolcih 1, Rače,
zavarovalno polico, št. 50500042195, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-947
Stanko Stjepan, Makedonska 33,
Maribor, zavarovalno polico, št. POL 01000026935, izdala zavarovalnica Moja
naložba Maribor. m-826
Vintar Bojan, Gorenji Maharovec
18, Šentjernej, zavarovalno polico, št.
50500062670, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnq-309530

Spričevala preklicujejo
Adam Nino, Gajeva ulica 17, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 2003 in
2004. m-912
Agrež Alenka, Lastnič 11, Buče,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, izdano
leta 1991, izdano na ime Božiček Alenka.
gnx-309398
Agrež Alenka, Lastnič 11, Buče, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1992, izdano na ime Božiček Alenka.
gnw-309399
Alagić Sanja, Gregorčičeva 19, Izola Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Piran, izdano leta 1994.
gne-309617
Alič Andrej, Puštal 150, Škofja Loka,
spričevalo Poklicne kovinarske šole v Škofji
Loki, izdano leta 1978. gnl-309485
Anušek Ivan, Kog 75, Kog, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 2. letnika
Strojno tehnične in poklicne šole Ptuj
- obdelovalec kovin, izdano leta 1997.
m-834
Balek Lea, Pečarovci 28, Mačkovci,
maturitetno spričevalo SCTPU Murska
Sobota. gnb-309470
Baumgartner Danilo, Pivolska 29,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1990. m-935
Behin Teja, Zg. Duplek 17/h, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika II Gimnazije
Maribor, izdano leta 2002. m-839

Belec Gregor, Majeričeva ulica 5, Maribor,
indeks, št. 93602784, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-930
Belec Gregor, Mayeričeva 5, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2004 in 2005. m-820
Berk Roman, Drtija 65, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Roje, izdano leta
1998. gno-309357
Bizaj Elvis, Kojsko 16/a, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica - Biotehniška šola, izdano leta 2005.
gnw-309349
Božič Tanja, Gubčeva 8, Lenart v Slov.
goricah, indeks, št. 81545135, izdala EPF.
m-827
Brezovnik Slavko, Ulica prvoborcev
23, Ljubljana, diplomo Kadetske šole za
miličnike, izdana leta 1989. gne-309467
Brumec Žan, Prekmurska 44, Maribor,
potrdilo o uspehu 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor. m-931
Cestnik Jožef, Kraigherjeva 28, Ptuj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Kovinarske
šole Ptuj, izdano leta 1975, 1976 in 1977.
m-859
Culiberg Jurij, Cesta v Zgornji log 62,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1967. gne-309392
Česnik Mojca, Harije 81/a, Ilirska Bistrica,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, izdano leta 2003. gnp-309535
Čičak Anita, Studenec 19, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Ekonomsko
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2008.
gnq-309480
Čordić Jasmin, Zasavska cesta 125,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gns-309603
Dobaj Anja, Koroška cesta 57, Maribor,
indeks, št. 83041165, izdala EPF Maribor.
m-919
Dugalić Marko, Taborniška ulica 14,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor smer gimnazija, izdano leta 2005. m-831
Durut Elvis, Šaranovičeva 9, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2002. m-833
Dvoršak Jožica, Vinička vas 27, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-862
Džuzdanović Husnija, Pot na Rakovo
Jelšo 343, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra TAM Maribor IKŠ smer konstrukcijski ključavničar, izdano leta
1979. m-918
Efremov Urban, Ul. Mihe Zidanška 18,
Limbuš, spričevalo 9. razreda OŠ Rada
Robiča Limbuš, izdano leta 2009. m-808
Emeršič Ines, Rose Luxemburg 43,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje strojne in poslovne šole Maribor smer administrator, izdano leta 2004, 2005
in 2006. m-924

Firbas Maja, Moškanjci 76, Gorišnica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2005. m-921
Flis Tamara, Morje 17/b, Fram,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2001. m-860
Gajer Jasna, Geršakova 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
poslovne šole Maribor, izdano leta 2005.
m-840
Glinik Mihev Andreja, Dolga Brda
52, Prevalje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gostinske šole Slovenj Gradec.
gnd-309618
Golhleb Matej, Gotovlje 114, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijsko živilske šole v Celju, izdano leta
1991. gnu-309601
Golob Špela, Pri Šoli 8, Bresternica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2003 in 2004. m-916
Grahonja Črt, Vodopivčeva ulica 30/a,
Koper - Capodistria, indeks, št. 27090799,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnt-309477
Grašič Uroš, Grombeška ul. 6, Zgornja
Polskava, maturitetno spričevalo Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-841
Gunze Manja, Svenškova 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-853
Gyergyek Gordana, Murski Črnci 33/e,
Tišina, spričevalo SŠC - tehniško pedagoška
usmeritev Murska Sobota, izdano leta 1987,
1988, 1989, 1990, izdano na ime Titan
Gordana. gnj-309391
Harih Stanislav, Šentvid pri Planini 14,
Planina pri Sevnici, spričevalo 8. razreda
OŠ na Delavski univerzi v Mariboru, izdano
leta 1970. m-926
Horvat Dejan, Žnidaričevo naselje 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
m-944
Horvat Marjana, Desenci 7, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Maribor, izdano leta 1979.
m-928
Horvat Rusjakov Nina, Mengeška cesta
18, Trzin, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, št. II- GIM 469, izdano leta 2002.
gnu-309526
Jelenko Tina, Pohorska ulica 17,
Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 2001. m-872
Jeras Jožica, Cesta na Brdo 73,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazije Ljubljana, izdano leta
1993. gnw-309499
Ješovnik Tina, Lovska ulica 48/a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2008. m-819
Jevšenak Urban, Mariborska 76/a, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje,
izdano leta 2006. m-813
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Jeza Iztok, Apače 52, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo od 1. do 3.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1987,
1988 in 1989. m-922
Juhart Bojan, Brezje pri Veliki dolini
20, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje živilske šole v Mariboru.
gnv-309625
Jurgec Rudolf, Kočno ob Ložnici 6/a,
Laporje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in lesne šole Slovenska
Bistrica, izdano leta 1979. m-891
Jurkovnik Marjetka, Lopata 24/a, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje,
izdano leta 2002. m-855
Justin Bojan, Begunje na Gorenjskem
163, Begunje na Gorenjskem, indeks,
št. 11240170038, izdala Višja šola za
multimedije. gnm-309609
Juvan Brzovič Filip Jure, Hudovernikova
ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1998. gnl-309410
Kalamanda Tanja, Meljska 9, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006
in 2007. m-845
Kalan Hafnar Mateja, Rožna ulica 2,
Kranj, spričevalo 3. letnika in potrdilo o
opravljeni maturi Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1992. gno-309482
Kališnik Andreja, Vodice nad Kamnikom
2/a, Stahovica, indeks, št. 18040936, izdala
FF v Ljubljani. gnb-309345
Keše Iztok, Cesta 4. julija 62, Krško,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2000. m-882
Klančič Klemen, Veščica 28, Murska
Sobota, indeks, št. 1000489, izdala Fakulteta
za strojništvo. m-887
Klemenčič Špela, Domnova 28, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1995,
1996 in 1997. m-807
Knuplež Edi, Peščeni vrh 6, Cerkvenjak,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze,
izdano leta 1986. m-910
Knuplež Uroš, Ob Blažovnici 84, Limbuš,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2006. m-886
Kobler Samir, Ljubljanska cesta 5,
Hoče, indeks, št. 83022225, izdala EPF v
Mariboru. m-943
Koderman Denis, Marokova ulica 25,
Moravče, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2007. gnj-309616
Kolegek Marko, Muratova ulica 20,
Maribor, spričevalo 1. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2005. m-876
Kosar Vesna, Župančičeva 1, Pragersko,
obvestilo o uspehu 2. letnika Ekonomsko
komercialne šole - ekonomsko kom. tehnik,
izdano leta 2006. m-838
Kovač Kristijan, Slovensko gorska
cesta 4, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje
družboslovne šole Dušana Kvedra Ptuj.
gnn-309483
Kovačević Bojan, Prušnikova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2007. gnk-309361
Krajnc Boris, Prešernova ul. 21,
Pragersko, spričevalo o končani OŠ Antona
Ingoliča Sp. Polskava, izdano leta 2004.
m-936
Krajnc Žan, Industrijska 7, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2007. m-950
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Kramar Klavdija, Hujska cesta 5,
Radomlje, obvestilo o uspehu Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, šolsko
leto 1991/92. gnp-309356
Kramberger Nuša, Maistrova 3, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
I. gimnazije Maribor, izdano leta 2006 in
2007. m-830
Kukovec Sonja, Plečnikova 6, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Maribor - smer upravni tehnik, izdano
leta 1995 in 1996. m-909
Kure Tanja, Bezenska pot 12, Ruše,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole - smer frizer, izdano leta 2001 in 2002.
m-825
Ladinek Andreja, Log 222, Bistrica
ob Dravi, spričevalo poklicne mature in
obvestilo o poklicni maturi Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2007. m-877
Lamret Aleksandra, Ptujska gora 107/a,
Ptujska Gora, spričevalo 1. letnika Srednje
prometne šole Maribor - prometni tehnik,
izdano leta 1993. m-920
Lašič Dejan, Prušnikova 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Maribor - kuhar, izdano leta
1997. m-898
Likar Jon, Karlovška cesta 20, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2008. gnn-309608
Lilek Samo, Dalmatinska 40, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Rada Robič
Limbuš, izdano leta 2004. m-809
Lipnik Renata Tanja, Sp. Ključarevci 28,
Ivanjkovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj - ekonomski tehnik,
št. 38/91. m-835
Lončarič Niko, Mariborska 45/a, Ptuj,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Splošne gimnazije Ptuj, izdano leta
2004. m-867
Lubej Peter, Župančičeva 4, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-885
Lužar Katarina, Vihre 37, Mirna Peč,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2000.
gnq-309355
Lužar Katarina, Vihre 37, Mirna Peč,
spričevalo poklicne mature Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2003. gnr-309354
Mahne Nevenka, Kolonija 1. maja 14,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice.
gnz-309396
Malek Luka, Stantetova ulica 20, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole - smer gimnazija, izdano leta 2007.
m-938
Martinez Peter, Dol. Počehova 2/a,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
m-896
Masten Nastja, Na terasi 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-945
Mesarec Breda, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1978, izdano
na ime Mandelj Breda. gns-309628
Mikec Zlatka, Cesta v Rošpoh 97/c,
Kamnica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1986.
m-879

Milost Jerneja, Cesta Jaka Platiše
19, Kranj, spričevalo od 1. do 4. letnika
Ekonomske gimnazije Kranj. gnm-309359
Moškon Tjaša, Ribnik 17/b, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo - šola za
oblikovanje, izdano leta 2009. gns-309478
Mramor Mojca, Časermanova ulica 3,
Cerknica, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano
na ime Mele Mojca. gnz-309346
Mujakić Elvira, Stražarjeva ulica 20/b,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste - Ljubljana, izdano leta 2998.
gng-309490
Muller Eva, Šifrerjeva ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnm-309409
Ogris Matej, Regentova 10, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2009. m-811
Osenjak Denis, Zagrebšks c. 115/a, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-899
Pak Urška, Zg. Velka 94, Zgornja Velka,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni
maturi Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2005. m-857
Palir Tjaša, Beli potok 9, Frankolovo,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2007. m-818
Paternuš Ožbej, Šentjanž 7, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 979, izdano leta
2007. gnp-309531
Paurič Nastja, Partizanska ulica 7, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 1. letnika PTI ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-903
Pavalec Tanja, Lovska pot 40, Šentilj v
Slov. goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2000.
m-828
Pavšič Vanja, Stantetova ulica 26,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 2001. m-846
Pečar Anja, Arclin 24, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2008. m-812
Peček Davorin, Vurberk 40/f, Spodnji
Duplek, diplomo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1984. m-822
Perše Andreja, Družinska vas 15,
Šmarješke Toplice, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2001.
gnb-309395
Petrič Mitja, Kettejeva ul. 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole,
izdano leta 2000. m-880
Petrovič Slavica, Pacinje 20, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije Ptuj, izdano leta 2002. m-814
Pilko Dejan, Polzela 57/c, Polzela,
indeks, št. 81632886, izdala EPF Maribor.
m-817
Pinter Boštjan, Vuhred 49, Vuhred,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Limbušu, izdano leta 1991.
m-908
Pisnik Jasmina, Metina ul. 16, Maribor,
spričevalo 4. letnika in potrdilo o maturi I.
gimnazije Maribor, izdano leta 2004. m-821
Polizzi Petra, Cesta IX. korpusa 4,
Ajdovščina, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gni-309588
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Popoušek Kristian, Ulica Dušana
Mravljaka 21, Maribor, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem gostinski tehnik, izdano leta 2008. m-849
Poročnik Dornik Olga, Liboje 20/d,
Petrovče, spričevalo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Celje - komercialni
tehnik, izdano leta 1990. gnt-309527
Potočnik Matija, Zgoša 39, Begunje na
Gorenjskem, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole v Kranju - smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2002. gnk-309611
Potočnik Sabina, Breg 54, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj - ekonomski tehnik, izdano leta
2006. m-836
Povše Maja, Tržaška 12, Logatec,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole Novo mesto, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gns-309353
Prašnički Nataša, Šentiljska cesta 25,
Maribor, indeks, št. 81552005, izdala EPF
Maribor. m-892
Prašnikar Gašper, Dom in vrt 3, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika STPŠ Trbovlje Tehniška gimnazija, izdano leta 2001.
gnb-309595
Prašnikar Gašper, Dom in vrt 3, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika STPŠ Trbovlje Tehniška gimnazija, izdano leta 2002.
gnz-309596
Prašnikar Gašper, Dom in vrt 3, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika STPŠ Trbovlje Tehniška gimnazija, izdano leta 2003.
gny-309597
Prašnikar Gašper, Dom in vrt 3, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika STPŠ Trbovlje Tehniška gimnazija, izdano leta 2005.
gnx-309598
Prelog Tjaša, Milčinskega 2, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije, izdano leta
2008. m-832
Pribac Ana, Regentova ulica 30, Piran
- Pirano, spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola,
izdano leta 2006. gng-309390
Pšajd Tadej, Gasilska ulica 21, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne in
poslovne šole Maribor, izdano leta 2002.
m-929
Pušec Damjan, Zagorica 5, Ig, spričevalo
9. razreda OŠ Ig, izdano leta 2008.
gnz-309621
Radić Beti, Kardeljeva 77, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
poslovne in strojne šole Maribor, izdano leta
2003, 2004 in 2005. m-883
Radović Darko, Limbuška cesta 50,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1999, 2000 in 2001. m-864
Ramšak Suzana, Zavodnje 34, Šoštanj,
spričevalo 1. in 2. letnika Umetniške
gimnazije - smer sodobni ples v Ljubljani.
gns-309503
Remih Evgen, Taborska ulica 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSŠ pri
TAM, izdano leta 1992. m-942
Rode Domen, Stobovska cesta 5/a,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gne-309442
Rošić Veldin, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gnf-309591
Rozman Vinko, Gor. Lahovnice 76,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene tehnične šole Novo
mesto, izdano leta 1996. gno-309532

Rožman Amanda, Slovenska 24,
Maribor, spričevalo 4. letnika SERŠ, izdano
leta 2007. m-907
Sedlar Alma Maruška, Miklošičeva ul. 5,
Celje, indeks, št. 61070008. gnn-309358
Seferović Hikmet, Ključka 25, Sanski
most, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina - KV zidar, št. 11,
izdano leta 1975. gnd-309468
Skušek Marjana, Poropatova 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1978. m-917
Slana Andrej, Zagorci 6, Juršinci,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Splošne gimnazije, izdano leta 2005
in 2006. m-852
Smogavc Petra, Kot na Pohorju 5,
Oplotnica, spričevalo o poklicni maturi
in spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdana leta 2005.
m-902
Spajić Željko, Ljubljanska cesta 38/b,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok, št. 77-5/00,
izdano leta 2000. gnf-309541
Stauber Štebih Matija, Antoličičeva 8,
Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gradbene šole Maribor - gradbeni tehnik,
izdano leta 2003. m-870
Stegne Robert, Golek 14, Vinica,
spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto, št. I/
MIT-908, izdano leta 2007. gnj-309537
Stojov Janja, Požeg 9, Rače, indeks, št.
81638172, izdala EPF Maribor. m-890
Stolica Nina, Gogoška cesta 111,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. m-881
Strnad Aleš, Kristan vrh 37/b, Podplat,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2007. m-823
Sušnik Davorin, Cesta zmage 12,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije in ekonomske srednje šole
Trbovlje, izdano leta 1970. gny-309397
Šarlah Julija, Lastnič 29/a, Buče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. razreda Gimnazije Velenje, št. 60, izdano
leta 1981. gny-309622
Škalič David, Selo 22/b, Prosenjakovci
- Partosfalva, spričevalo Ekonomske šole
Murska Sobota, št. II-ET/601, izdano leta
2005. gnb-309620
Špes Nina, Lucijin Breg 287a, Kamnica,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-854
Štromajer Dušan, Valvasorjeva 54,
Maribor, spričevalo 1. letnika SKSŠ Tam
Maribor, izdano leta 1993. m-871
Šuklar Dragica, Krožna ulica 5, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje tehnične elektro in tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1979. m-905
Šurbek Dejan, Pohorska ulica 7, Maribor,
spričevalo 5. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2004. m-906
Švegl Matjaž, Vrtna ulica 8, Rače,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
gostinske šole Maribor - smer natakar,
izdano leta 2006. m-911
Tancer Rok, Stantetova 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-824
Teržan Janvit, Močilno 1/c, Radeče,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2003. m-866
Tomič Igor, Pobreška cesta 38, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2000. m-842
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Trampuš Milena, Pri šoli 9, Bresternica,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske šole,
izdano leta 1997 in 1998. m-810
Vačun Monika, Polzela 25, Polzela,
indeks, št. 61188639, izdala Pedagoška
fakulteta. m-869
Verlič Aleš, Vinarski trg 7, Ptuj, spričevalo
2. letnika Živilske šole Maribor - živilski
delavec v mesarstvu, izdano leta 1992.
m-904
Verlič Enej, Valvasorjeva 46, Maribor,
obvestilo o uspehu 4. letnika II. gimnazije
Maribor. m-948
Vertovšek Luka, Liboje 119/c, Petrovče,
indeks, št. 81647505, izdala EPF Maribor.
m-863
Vidinić Vlado, Grajski trg 45, Vitanje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra v
Celju, izdano leta 2004. gnd-309393
Višner Anica, Kovaška cesta 18, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor - slaščičar, izdano leta
1988. m-914
Vlah Zlatko, Trg svetog Lovre 8, Prelog
Hrvaška, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - natakar, izdano
leta 1978. gng-309590
Von Schweiger Aleš, Vevška cesta 48,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2000 do 2003.
gny-309547
Vrbnjak Tanja, Prušnikova ulica 2,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano leta
1995. m-894
Vučkovič Tea, Bevkova 3, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004,
2005 in 2006. m-927
Zadravec Mario, Keleminova 14, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2005 in 2006.
m-851
Zaponšek Nina, Prešernova 22/b,
Velenje, indeks, št. 81656426, izdala EPD
Maribor. m-893
Zupan Stanka, Bojsno 56, Globoko, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Sevnica, št. 1394, izdano leta 1996. gne-309592
Žele Marisa, Gosposvetska cesta 11,
Maribor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m-815
Žibert Jože, Čolnišče 4, Zagorje ob Savi,
spričevalo Gostinske šole Zagorje, izdano
leta 1976. gnx-309623
Žitek Jerič Viktorija, Rakičan, Panonska
78, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu SŠGT Radenci, izdano leta 1983.
gnl-309389
Žnidariž Mitja, Uskoška ulica 27lk,
Miklavž na Dravskem polju, maturitetno
spričevalo Gimnazije in srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 2001. m-868

Drugo preklicujejo
Antlej Kaja, Cesta na Dobrovo 38, Celje,
študentsko izkaznico, št. 31080056, izdala
Fakulteta za farmacijo. gns-309528
Avflič Katarina, Pod Kojzico 15, Rimske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 81616538,
izdala EPF. m-843
B. Makovec Transport d.o.o., Tovarniška
cesta 006B, Ajdovščina, dovolilnico za
Hrvaško z oznako 191/11, št. 0004052.
gnt-309352
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Babnik Anja, Sojerjeva 6/b, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20090011, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnd-309443
BB - Trans d.o.o., Motnica 2, Trzin,
licenco za mednarodni promet, št. GE
002206/04502. gnc-309444
Berglez Rosanda, Gregorčičeva 18,
Zgornja Polskava, študentsko izkaznico, št.
81667637, izdala EPF Maribor. m-940
Betlehem Marko, Brnčičeva 12, Sv. trojica
v Slov. goricah, vozno karto, št. 10424, izdal
Veolia transport. m-951
Bevk Aleksander, Breže 13, Ribnica,
kartice za digitalne tahografe, številka
1070500016840000, izdal Cetis, d.d.
gng-309615
Bezovšek Jan, Gorica 2, Moravče,
dijaško izkaznico, izdal SŠTS. gnu-309476
Bobnar Sašo, Mestne njive 9, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 18080060,
izdala FF v Ljubljani. gnq-309605
Borštnar Anton,
Velike
Češnjice
37, Šentvid pri Stični, orožni list, št.
OO090000792, izdala UE Grosuplje.
gnj-309441
Breg Milan, Krčevina pri Vulbergu 49/a,
Ptuj, potrdilo za voznika viličarja, št. 2007/01
izdana pri Ljudski univerzi Ptuj. m-889
Brinovšek Luka, Tyrševa 30, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1000227, izdal
FERI Maribor. m-895
Brundič Uroš, Cmereška gorca 9,
Pristava pri Mestinju, študentsko izkaznico,
št. 93648740, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-873
Buh Matija, Hlavče Njive 6, Gorenja vas,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnv-309500
Cehtel Božidar, Morje 35, Fram, potrdilo
o opravljenem izpitu za viličarja na Delavski
univerzi v Mariboru, leta 1990. m-946
Cergol Stojan, Pesnica pri Mariboru 52/d,
Pesnica pri Mariboru, študentsko izkaznico,
št. 93498103, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-829
Čančar Boris, Celovška cesta 87,
Ljubljana, certifikat NPK z oznako C34,
izdan 2. 2. 2007. gnf-309466
Čumurdžić Andrej, Ob Dolu 5, Kozina,
vozno karto, št. 0907143, izdal Avrigo
d.d.Nova Gorica. gnc-309469
Derčar Martin, Obrežje 49, Radeče,
mednarodno poklicno kvalifikacijo, št.
12806, izdana 3.6.2006 pri avtošoli Prah Rogaška Slatina. gnu-309401
Dobnikar Tomaž, Prikrnica 3, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 09050236.
gnt-309627
Domanjko Tjaša, Cesta v Polževo 15,
Višnja Gora, študentsko izkaznico, št.
19505551, Izdala Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola v Ljubljani. gnr-309479
Dovč Klemen, Tomačevska cesta
51, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20060490, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnh-309489
Erjavec Karin, Rejcov Grič 7, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 64070604, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnv-309475
Esih Marja, Pustike 21, Pristava
pri Mestinju, študentsko izkaznico, št.
0005842353, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. gnw-309624
F & A Transport, Golica 2, Selca,
dovolilnico za Ukrajino tranzit, oznaka 804,
št. 661855. gnn-309533
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F & A Transport, Golica 2, Selca,
dovolilnico za Ukrajino tranzit, oznaka 804,
št. 661853. gnm-309534
Galof Carmen, Banča vas 6/a, Tišina,
službeno izkaznico, št. 01791 - Vojaška
policija, izdana 17. 7. 2002. m-941
Gazetić Mersed, Kersnikova cesta 13,
Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015590001, izdajatelj Cetis Celje.
m-952
Gazibara Smajil, Trg revolucije 36,
Trbovlje, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
603432, izdano leta 1999. gny-309497
Gazvoda Andrej, Pohorska ulica 17/c,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 1003460,
izdal FERI Maribor. m-865
Gorjanc David, Grmičeva ulica 1, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gostinska
šola Radovljica. gnu-309501
Grbec Anže, Ulica Zvonimira Miloša
6, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št.
11060133, izdala Zdravstvena fakulteta v
Ljubljani. gnt-309602
Gršič Marko, Bojanja vas 39, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 09040014,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnu-309351
Gruden Darij s.p., Kosovelova 7A,
Tolmin, potrdilo za voznika , št. 00702/MJ652-1951/2008, izdano na ime Jasmin Mehić,
dne 17. 3. 2008. gnh-309539
Heličević Samir, Cesta v Rastke 35,
Ljubno ob Savinji, dijaško izkaznico, izdala
Srednja gradbena in geodetska šola v
Ljubljani. gni-309613
Hlade Jožef s.p., Gradiška 416,
Zgornja Kungota, obrtno dovoljenje, št.
043445/0086/05-75/2004 z dne 27. 5. 2004.
gnb-309445
Hoedlmayr d.o.o., tovarniška 36,
Logatec, licenco, št. GE001697/00854 za
vozilo Actros 1835L, reg. št. LJ E2-44L.
gnv-309400
Hohnec David, Pot na Drenikov vrh
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23070761, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gno-309607
Hren Jože, Koseskega ulica 3, Ljubljana,
orožni list, št. OL 0005545. gnh-309614
Hudernik Anja, Ob gozdu 35, Selnica ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 81661073,
izdala EPF Maribor. m-861
Ivančič Patricija, Hrenovice 25, Postojna,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
in geodetska šola v Ljubljani. gnj-309612
Jakomin Urban, Bonini 21, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 3736-1-00057-0/06.
gni-309388
Javeršek Živa, Partizanska 6/a, Celje,
študentsko izkaznico, št. 4035480, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnf-309516
Jerman Kristina, Krašnja 60, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19503130,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-309543
Jovanov
Petar,
Kržišnikova
4,
Medvode, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020575000, izdal Cetis Celje.
gnh-309589
Jurca Benjamin, Hacetova 1, Cerknica,
orožni list, št. OROL0006157, izdala UE
Cerknica. gnx-309548
Kališnik Maja, Kozarška 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnc-309619

Knežar Mateja, Sveti Primož nad Muto
45/a, Muta, študentsko izkaznico, št.
93649174, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-837
Kolbezen Sunčana Lea, Celovška cesta
99/c, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18089181 - podiplomski študij, izdala FF v
Ljubljani. gnb-309495
Koltay Oliver Marcel, Vrtna ulica
6, Murska Sobota, dijaško izkaznico,
izdala Škofijska klasična gimnazija, št.
0005925903. m-933
Koren Joško s.p., Prisojna pot 21,
Kamnik, licenco, št. 007639/002 za tovorno
vozilo Mercedes, reg. št. LJ 33-1GV.
gnz-309446
Kos Klemen, Arclin 42/a, Škofja vas,
študentsko izkaznico, št. 18030865, izdala
FF v Ljubljani. gnl-309610
Kožuh Janez, Gorenjska cesta 34, Naklo,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6250/00-98, ser. št. 2029/98 z dne
14. 8. 1998. gnt-309502
Kramar Nika, Hrušica 120, Hrušica,
študentsko izkaznico, št. 41210176,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnm-309484
Kržan Špela, Golniška cesta 26, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18080432, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-309593
Lekšan Stanislav, Lohača 8, Postojna,
orožni list, št. OO410000086-002, izdala UE
Postojna. gnx-309348
Lesjak Stanislav, Podšentjur 12, Litija,
orožni list, št. OO230000002, ser. št.
ORL0000163, izdala UE Litija. gnv-309600
Ljevar Julijana, Ulica Kokrškega odreda
11, Lesce, študentsko izkaznico, št.
27005335, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gne-309517
Lulič Said s.p., Novosadska 16, Ljubljana,
licenco za vozilo Passat Variant, št. 011575007 z reg. št. LJ CF-120. gnw-309474
Mahorič Peter, Varpolje 42, Rečica ob
Savinji, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012874000, izdal Cetis Celje.
gng-309540
Markus Žiga, Ljubljanska cesta 21/c,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnp-309606
Matajič Maja, Pivola 2, Hoče, študentsko
izkaznico, št. 81666953, izdala EPF Maribor.
m-923
Mikša Kristijan, Polžanska Gorca 6/b,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
E1008726, izdal FERI Maribor. m-847
Milošič Teo, Bukovci 99/c, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 93609495, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m915
Mitrevski Sara, Liebknechtova 16,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor. gnr-309529
Novak David, Filneška ulica 6, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 93643068, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-939
Novak Primož, Sp. Ložnica 42, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 10617, izdal Veolia
transport. m-875
Oswald Matej, Svečane 6, Sladki
Vrh, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, št.
0005969359. m-925
Perše Milan, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 000280, izdano
pri MNZ - sektor za osebno varovanje.
gnz-309546
Plaznik Petra, Cesta 3. julija 18/a,
Hrastnik,
študentsko
izkaznico,
št.
81652703, izdala EPF. m-844
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Ponikvar Jure, Ul. Pohorskega bataljona
171, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19481139, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gng-309515
Praprotnik Rok, Ulica Generala Maistra
10, Maribor, študentsko izkaznico, št.
E1013744, izdal FERI Maribor. m-932
Predan Izidor, Glavarjeva 49, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71136272, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-901
Pučnik Ozvald, Fram 91, Fram, službeno
izkaznico, št. 105295 - varnostnik čuvaj,
izdana 24.9.2009. m-897
Pusar Katja, Lahomno 55, Laško,
študentsko izkaznico, št. 81655962, izdala
EPF Maribor. m-850
Rautar Mojmir, Grljanska ulica 1, Veržej,
študentsko izkaznico, št. 93616310, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-900
Repnik Prešeren Vida, Gora pri Pečah
107a, Vače, študentsko izkaznico, št.
41052711, izdala Fakulteta za organizacijske
vede. gnp-309481
Rižnar Dea, Ilirska ulica 4, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
92071194, izdala Fakulteta za humanistične
študije. gnz-309471
Rogač Leja, Serdica 29, Rogašovci,
študentsko izkaznico, št. 21090491, izdala
FDV v Ljubljani. gni-309538
Sajnog Barbara Urszula, Rožna dolina,
dom 9, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70071481, izdala Pravna fakulteta.
gnc-309594
Sambol Blaž, Reboljeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23050123, izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana. gnd-309518
Snoj Jure, Vodnikova cesta 163/b,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 99/93.
gny-309447
Snoj Maja, Žlebe 3/g, Medvode, študentsko izkaznico, št. 19487192, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-309504
Spačal Aljoša, Ul. 9. septembra 129,
Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500008288000, izdal Cetis
Celje. gnk-309536
Srednja ekonomska šola Ljubljana,
Roška c. 2, Ljubljana, štampiljko okrogle
oblike premera 2cm z napisom SREDNJA
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Ljubljana,
Roška c. 2, številka žiga 3, v sredini je grb
Republike Slovenije. gnc-309394
Stepančič Alen, Arčoni 10, Renče,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
izdani pri Agenciji za promet, leta 2008.
gnw-309599
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Stevanović Teodor, Groharjeva ulica
5, Maribor, zeleno karto, št. 53127, izdala
Zavarovalnica Grawe. m-858
Sušnik Primož, Krašnja 15, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 64080326, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnr-309604
Šterk Miša, Turjaško naselje 13, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 71070544, izdala
Univerza v Ljubljani. gnu-309626
Tekalec Jure, Verovškova 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63090151, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gne-309542
Travnikar Milan, Ob železnici 12, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 93441189, izdal
FERI. m-884
Turnšek Klemen, Kosovelova 9, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61223501, izdala
FF Maribor. m-874
Uremovič Žan, Turnerjeva ul. 36, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija,
št. 0005925685. m-913
Urim Memaj s.p., Škapinova ulica 2,
Celje, dovoljenje za novo zaposlitev, št.
0103174098, izdano na ime Rizanaj Shipran,
izdano pri Zavodu RS za zaposlovanje.
gnv-309350
Veseli Aluš, Prešernova 11, Ljutomer,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500007476000, izdajatelj Cetis Celje.
gny-309347
Vivod David, Brezje pri Oplotnici
24, Oplotnica, študentsko izkaznico, št.
G1000890, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-937
Vrečko Aljaž, Ul. Frankolovskih žrtev 72,
Celje, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Maribor, št. 0005988102.
m-934
Zetit d.o.o., Beblerjev trg 008, Ljubljana,
dovolilnico za Ukrajino, z oznako 804, št. ID
63 668769. gnx-309473
Zlobko Maja, Gazice 16, Cerklje ob Krki,
študentsko izkaznico, št. 18051382, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-309494
Zorec Rok, Brezno 1, Laško, študentsko
izkaznico, št. 41030255, izdala Medicinska
fakulteta Ljubljana. gnr-309629
Zupančič
Rok,
Staničeva
ulica
4/a, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik,
izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta 2001.
gnz-309421
Žičkar Sara, Ulica frankolovskih žrtev 15,
Celje, študentsko izkaznico, št. 040490800,
izdala Pedagoška fakulteta. m-856
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