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Javni razpisi
Št. 54451-4/2008/99
Ob-8011/09
Na
podlagi
Uredbe
(ES)
št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (Uradni list EU, št. 210), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe sveta
(ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe
1083/2006 (Uradni list EU št. 348), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES (Uradni
list EU, št. 371), Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS,
št. 79/06), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02, 127/06, 14/07, 109/08), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05, 126/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09), Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 št. CCI 2007SI161PO001
z dne 27. 8. 2007 in naslednjih Navodil
organa upravljanja: Navodilo za izvajanje
kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
Navodilo za pripravo, prijavo in potrjevanje
instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013,
Navodilo za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013, Navodilo o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
in Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007–2013, sklepa
OU št. OP RR/2/1/001-0-MŠŠ o potrditvi instrumenta št. 4300-315/2008-11 z dne 3. 4.
2009, javnega razpisa za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v medpodjetniške
izobraževalne centre – MIC (Uradni list RS,
št. 28/09), sklepa OU št. OP RR/ 2/1/0011-MŠŠ o potrditvi spremembe instrumenta
št. 4300-315/2008-13 z dne 15. 5. 2009),
spremembe javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC (Uradni list RS, št. 36/09) in sklepa OU št. OP

RR/2/1/001-2-MŠŠ o potrditvi spremembe
instrumenta št. 4300-315/2008-17 z dne
27. 11. 2009, objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
spremembo pri javnem razpisu
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v medpodjetniške
izobraževalne centre – MIC
1. V javnem razpisu se v točki 5. Višina
sredstev spremeni besedilo, ki se sedaj glasi:
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča.
Okvirna višina razpisanih sredstev je
23.353.692,00 EUR od tega je:
– 19.850.638,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR;
– 3.503.054,00 EUR slovenska udeležba – ESRR;
– za proračunsko leto 2009 je namenjenih 2.000.000,00 EUR od tega:
– 1.700.000,00 EUR s PP 6876
– Medpodjetniški izobraževalni centri –
ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) in
– 300.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13 –
slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2010 je namenjenih 6.853.692,00 EUR od tega:
– 5.825.638,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 1.028.054,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13
– slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011 je namenjenih 6.000.000,00 EUR od tega:
– 5.100.000,00 EUR s PP 6876
– Medpodjetniški izobraževalni centri –
ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%)
– 900.000,00 EUR s PP 6997
– Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2012 je namenjenih 4.500.000,00 EUR od tega:
– 3.825.000,00 EUR s PP 6876
– Medpodjetniški izobraževalni centri –
ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%)
– 675.000,00 EUR s PP 6997
– Medpodjetniški izobraževalni cen-

tri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2013 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega:
– 3.400.000,00 EUR s PP 6876
– Medpodjetniški izobraževalni centri –
ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%)
– 600.000,00 EUR s PP 6997
– Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba
(15,00%),
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07-13 – EU udeležba (85,00%)
6997 – Medpodjetniški izobraževalni
centri ESRR – 07 -13 – slovenska udeležba
(15,00%).
2. Vse ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 89/2009

Ob-7932/09
Spremembe

Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad" v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
33. redni seji dne 24. junija 2009, Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP) ter pogodbo št. 1811-09-000118 z
dne 29. julija 2009, Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja spremembe javnega razpisa štipendij za podiplomski
študij državljanov Republike Kosovo v Republiki Sloveniji.
V Javnem razpisu štipendij za podiplomski študij državljanov Republike Kosovo v
Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 69/09, dne
4. septembra 2009 (Ob-5984/09) (v nadaljevanju: javni razpis) se v točki 1 javnega
razpisa (»Predmet razpisa«) prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Republike Kosovo za podiplomski magistrski ali doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošol-
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skih izobraževalnih institucijah v Republiki
Sloveniji, in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tej javnem razpisu znaša 100%
šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za
posamezno študijsko leto;
in
– življenjske stroške; v višini 625,00 EUR
mesečno.«
V točki 3 javnega razpisa (»Pogoji razpisa«) se peta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– je v času prijave sprejet ali vpisan v
prvi letnik podiplomskega magistrskega ali
doktorskega študija naravoslovja, tehnike
ali medicine,«.
V točki 4 javnega razpisa (»Dokumentacija«) se v tretjem odstavku četrta alineja
spremeni tako, da se glasi:
»4. potrdilo visokošolske izobraževalne
institucije v Republiki Sloveniji o vpisu ali
sprejemu na podiplomski magistrski ali doktorski študij;«.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4301-18/2009/239

Ob-7984/09

Dopolnitev
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa za pridobitev
sredstev evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva turistična infrastruktura
2009 julij 2009, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 53/09.
V 8. točki javnega razpisa »Višina sredstev« se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo za gospodarstvo bo poleg
sredstev iz prvega odstavka te točke zagotovilo dodatna sredstva v višini 5.400.000,00
EUR, in sicer:
– 4.590.000,00 EUR – namenska sredstva EU-ESRR,
– 810.000,00 EUR – slovenska udeležba;
od tega okvirno za:
A – velike investicije 4.840.000,00 EUR
– 4.114.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 726.000,00 EUR – slovenska udeležba;
B – male investicije 560.000,00 EUR
– 476.000,00 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 84.000,00 EUR – slovenska udeležba.
Dodatna sredstva bodo na razpolago
najpozneje od 1. 1. 2010 dalje.«
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 91/2009

Ob-8001/09
Dopolnitev

Na podlagi 3. točke 2. člena Splošnih
pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
objavlja dopolnitev.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja dopolnitev
javnega razpisa kreditov za študij v tujini,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51/09, dne 3. 7. 2009.
Besedilo razpisa se dopolni:
V 1. točki razpisa se besedilo dopolni
tako, da se glasi:
»Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Deželna banka
Slovenije d.d. bosta za dodiplomski ali podiplomski študij v Sloveniji in tujini dodelila
kredite v skupnem znesku do 1.250.000,00
EUR za financiranje šolnine in življenjskih
stroškov.
V 2. točki razpisa se besedilo v prvem
odstavku dopolni tako, da se glasi:
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno
(akreditirano) slovensko ali tujo izobraževalno institucijo in bo na tem študiju pridobil
javno veljavno diplomo,
– kandidat, ki zaproša za kredit za študij
v Sloveniji, mora imeti status rednega ali
izrednega študenta in ni prijavljen v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za
zaposlovanje.
V 4. točki razpisa se besedilo v drugem
odstavku dopolni tako, da se glasi:
Kandidati, ki so sprejeti na študij, morajo
oddati tudi sledeče dokumente:
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na slovensko ali tujo izobraževalno institucijo z navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine in ostalih
stroških študija na instituciji na katero se vpisuje ter podatke o ostalih stroških (življenjski
stroški, študijska literatura, zavarovanje,…).
Potrdilo je lahko izpisano s spletne strani
izobraževalne institucije,
– kandidati, ki so zaposleni in imajo status izrednega študenta na slovenski izobraževalni instituciji, morajo predložiti potrdilo
delovne organizacije, da le-ta ni plačnik vpisanega študija, za katerega kandidat zaproša za kredit.
Spremenjena dokumentacija za najem
kredita in razpisno besedilo sta na voljo na
spletni strani – www.sklad-kadri.si.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene in v veljavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4301-80/2009/2
Ob-7873/09
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08) in 16. člena v
povezavi z 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in
15. členom Uredbe o rudarski pravici za
raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen
ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v
Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače,
Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev
v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev
1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice
– širitev v Občini Mokronog – Trebelno in
Zelence v Občini Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 83/09), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarske pravice
za raziskovanje mineralnih surovin
v raziskovalnem prostoru Gabrovica
v Občini Komen ter gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a
v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini
Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače,
Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža
pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini
Koper, Dolenje Laknice – širitev
v Občini Mokronog – Trebelno
in Zelence v Občini Šentjur pri Celju
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za raziskovanje in gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v raziskovalnem in
pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14. in 15. člena Uredbe o rudarski pravici
za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen
ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v
Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače,
Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev
v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev
1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice
– širitev v Občini Mokronog – Trebelno in
Zelence v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 83/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba
št. 83/09), kot to izhaja iz tabele T1.

T1
Prostor,
uredba,
člen v uredbi

Vrsta
rudarske
pravice

Mineralna
surovina

Predvidena letna
Čas trajanja
količina proizvodnje
rudarske
v kubičnih metrih
pravice
v raščenem stanju

Gabrovica,
8. člen

raziskovanje

naravni kamen

5 let

/

Konjišče 7 a,
9. člen

izkoriščanje

prod

15 let

do 50 tisoč

Konjišče 7 b,
10. člen

izkoriščanje

prod

15 let

do 35 tisoč

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Prostor,
uredba,
člen v uredbi

Vrsta
rudarske
pravice

Mineralna
surovina

Predvidena letna
Čas trajanja
količina proizvodnje
rudarske
v kubičnih metrih
pravice
v raščenem stanju

Konjišče 7 c,
11. člen

izkoriščanje

prod

15 let

do 35 tisoč

Tržišče – širitev,
izkoriščanje
12. člen

tehnični kamen
dolomit

15 let

do 30 tisoč

Griža pri Rižani
– širitev 1 b,
izkoriščanje
13. člen

tehnični kamen
apnenec

10 let

do 150 tisoč

Dolenje Laknice
– širitev,
izkoriščanje
14. člen

tehnični kamen
dolomit

10 let

do 45 tisoč

Zelence,
15. člen

tehnični kamen
dolomit

20 let

do 30 tisoč

izkoriščanje

Rudarske pravice se podelijo v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 83/09.
III. Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost s sedežem
na območju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek
zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne
dajatve v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje,
prostor in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali
sam ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29.
točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo, in 68/08), to zemljišče pridobi s
pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom
zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba o prenosu stvarne
pravice – služnosti), pri čemer mora tak
pravni posel skleniti tudi v primerih, ko je
lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski
pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno
ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel
končno sanacijo brez odvajanja sredstev
za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi
koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih
stroškov sanacijskih del.

IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan
države članice EU, ne starejše od 90 dni,
kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše
od 30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost
in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni upravni organ države, v kateri ima
prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali
pristojni davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali
pogodbo prijavitelja z izvajalcem rudarskih
del, ki te pogoje izpolnjuje, ne starejše od
90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo iz 4. točke za pogodbenega izvajalca
rudarskih del;
6. načrt parcel raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša prijava (katastrski načrt), ki ga izda
pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, mora prijava vsebovati overjeno pogodbo o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča tako uporabo zemljišča, z lastnikom
zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske
pravice (zakupna pogodba ali pogodba o
prenosu stvarne pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja
katero od prednostnih pravic iz 20. člena
Zakona o rudarstvu, mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in
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prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice;
upoštevana bodo tudi dokazila, s katerimi
upravni organ razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi
in ne porabil za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopno (fazno) sanacijo in izvedbe končne
sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del;
12. pisna soglasja prijavitelja ter vseh
njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc;
soglasje za pravne osebe in samostojne
podjetnike mora vsebovati ime in sedež,
davčno in matično številko, številko vložka v sodni register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite
zastopnike in prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani države članice EU, mora
vsebovati ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, datum, kraj in državo rojstva,
enotno matično številko občana (EMŠO)
ter podpis. Državljani držav članic EU, ki
nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter
kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju pa
priložijo kopijo potnega lista.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti:
13. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso bile pravnomočno obsojene
za kazniva dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od
90 dni.
V. Merila za izbiro: Pri večjem številu
prijav za posamezni raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje
prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor ima na javnem razpisu
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi
rudarske pravice, razen če je bilo za isti
pridobivalni prostor vloženih več vlog o
zainteresiranosti ali če na javnem razpisu
kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje, četrte ali
pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru že imela rudarsko pravico
za raziskovanje po določbah Zakona o
rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki
že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki
meji na zadevno območje;
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– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi
prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz druge, tretje in četrte alineje.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se
upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v
zvezi z nakupom zemljišča ali sklenitvijo
ustreznega pravnega posla z lastnikom
zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja, povezana s pripravami na izkoriščanje mineralne surovine
na pridobivalnem prostoru, za katerega
vlaga prijavo na razpis (upoštevajo se
samo dokazila, ki so priložena prijavi na
javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo
dokazila, ki so priložena prijavi na javni
razpis); prednost ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje
dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona
o rudarstvu (točka IV/4 tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske
pravice: Rudarska pravica se podeljuje za
čas, kot je določen v Uredbi št. 83/09 in
kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpi-
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sa, in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo
kot koncedentom in nosilcem rudarske
pravice.
VII. Način prijave: Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili. Prijava je veljavna,
če je pravočasna in vsebuje vse zahteve
tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: "Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica
za raziskovanje/gospodarsko izkoriščanje
mineralne surovine _______ v raziskovalnem/pridobivalnem prostoru _______
(___. člen Uredbe št. 83/09)", z ustrezno
navedbo vrste rudarske pravice (za raziskovanje ali za gospodarsko izkoriščanje),
vrste mineralne surovine, imena raziskovalnega ali pridobivalnega prostora in člena iz Uredbe št. 83/09, ter navedbo imena
in naslova prijavitelja, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se
bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, prispele do vključno 4. 1.

2010, do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 6. 1. 2010, ob 10. uri, v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani,
v sejni sobi, v IV. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za
ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo
imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po
javnem odpiranju prijav, oziroma v roku
30 dni po prejemu potrdil, na podlagi pisnih soglasij iz 12. točke IV. poglavja tega
razpisa, pripravila predlog za izbor nosilca
rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca rudarske pravice
bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z
upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/40033-33 (mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru
Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini
Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper,
Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime (firma):
- Sedež (naslov):
- Zakoniti zastopnik:
- Matična številka:
- Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

- Sedež (naslov):
- Matična številka:
- Davčna številka:

____
____
____
____
____

Fizična oseba – državljan države članice EU:
- Ime in priimek:
- Naslov stalnega bivališča:
- Enotna matična številka občana (EMŠO):
- Davčna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
- Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe:
____
- Zemljišča, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
- Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
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- Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
način financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 83/09
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 54450-24/2009
Ob-7967/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 109/08
in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 26/09 in
59/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08, 26/09,
31/09 – popravek in 59/09), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07 in 48/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09 in 40/09), Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira 2007–2013,
št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št 16/07 in 36/08) ter
sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni
razpis za izbor operacij, z dne 27. 11. 2009,
št. OP RČV 3/1/020-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor operacij »Formalne oblike
izobraževanja za državljanstvo v
multikulturni družbi«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Z razvojno prioriteto »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja« ter prednostno usmeritvijo »Izboljšanje kakovosti

in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja« iz Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013 želimo pridobiti strokovne podlage,
gradiva ter preizkusiti modele, ki bodo prispevali k uveljavljanju pedagoških načel in
strategij, ki bodo upoštevali kompleksno,
heterogeno, globalno okolje v katerem sodobna šola deluje. Izobraževalni sistem (in
v okviru tega šola) se morajo usmeriti k večji odprtosti in dostopnosti izobraževanja, h
dvigu kakovosti ter hkrati h demokratizaciji
vzgojno-izobraževalnih procesov ter strategij pedagoškega dela. V tem kontekstu je
treba oblikovati strokovne podlage za demokratiziranje pedagoških praks, za soočanje z
izzivi sodobne družbe, ki jih prinaša multikulturno okolje in v okviru tega tematizirati nacionalno-globalno v pedagoških praksah.
V okviru tega razpisa želimo zagotoviti tudi
možnost za oblikovanje in diseminacijo strategij, konceptov in modelov, ki bodo prispevali
k demokratizaciji šolskih praks, predvsem z
vidika razumevanja multikulturnega okolja, v
katerem pedagoški proces poteka ter z vidika
razumevanja državljanske vzgoje kot vzgoje
sodobnega državljana 21. stoletja.
Vprašanje demokratizacije pedagoških
konceptov, strategij in praks je toliko bolj pomembno prav zaradi pomena, ki ga vedenje
v sodobni družbi ima ter zaradi spremenjenih družbenih okoliščin, ki je vse bolj multikulturno in globalno prepleteno. Ne nazadnje je Evropska unija (evropska komisija)
ravno zaradi pomena teh vprašanj razglasila
2008 za leto medkulturnega dialoga.
Predmet javnega razpisa je priprava
strokovnih podlag ter diseminacija konceptov, strategij, ki prispevajo k demokratizaciji
pedagoških praks v multikulturnem okolju.
Področji izobraževanja in raziskovanja bosta v družbi prihodnosti odločilno vplivali na
razvoj posameznika in družbe. Izobraževalni
sistem mora uveljaviti pedagoška načela in
organizacijske oblike dela, ki bodo omogočili
demokratiziranje šolske prakse (npr. z razvijanjem etike udeleženosti, krepitvijo moči
udeležencev pedagoškega procesa).
Razpis vključuje naslednja vsebinska
sklopa:
I. vsebinski sklop: Strokovne podlage,
strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo
Aktivnosti:
– oblikovanje mreže sodelujočih partnerjev iz raziskovalne in izobraževalne sfere,
– posveti z različnimi ciljnimi skupinami,
– sprotno usklajevanje dela na terenu in
definiranje morebitnih dodatnih dejavnosti.
Rezultati:
– analiza stanja (vzgoja za aktivno državljanstvo; medkulturni odnosi) (1),
– strokovne podlage (analize, koncepti,
modeli, strategije) za oblikovanje politike na
področju VIZ (4),
– strokovna srečanja (5),
– gradiva za pedagoške delavce, udeležence pedagoškega procesa in javne uslužbence (4).
II. Posameznik-državljan: Koncepti in
modeli državljanske vzgoje za sodoben,
globaliziran,multikulturen svet: posameznik
in njegova vloga na osi lokalno-nacionalnoglobalno
Aktivnosti:
– oblikovanje mreže sodelujočih partnerjev iz raziskovalne in izobraževalne sfere,
– posveti z različnimi ciljnimi skupinami,
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– izvedba mednarodnih primerjalnih študij
iz razpisanega področja,
– analiza evropskih modelov vseživljenskega učenja za državljansko vzgojo.
Rezultati:
– analiza stanja (modeli državljanske vzgoje v Sloveniji in tujini) (1),
– strokovne podlage (analize, koncepti,
modeli, strategije) za oblikovanje politike na
področju VIZ ter vseživljenskega učenja (4),
– strokovna srečanja (5),
– mednarodna konferenca (1).
Cilji obeh vsebinskih sklopov so:
1. Pregled in analiza obstoječih konceptov, strategij in pristopov
2. Konceptualizacija multikulturne in državljanske vzgoje v sodobni družbi
3. Koncipiranje možnih strategij in pristopov
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu;
Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa. Obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter zajema vse razpisane aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem
razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec,
šola, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), ki je
registrirana za opravljanje razvojno-raziskovalne dejavnosti,
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator
projekta v delovnem razmerju pri prijavitelju.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– ima sedež v Republiki Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli
ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08):
– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti;
– pranje denarja.
Ministrstvo bo za vsak vsebinski sklop izbralo enega prijavitelja. Popolna vloga mora
vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje
meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu);
Izločitveno merilo: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
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Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.

DA
NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo.

DA
NE
(izločitveno merilo)

Za vsak vsebinski sklop bo sofinanciran en projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje število točk.
Najvišje število možnih točk za 1. vsebinski sklop je 85 točk, prav tako je najvišje število možnih točk za 2. vsebinski sklop 85 točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu II. Izkušnje in reference prijavitelja (merili 12 in 13) in v merilu III. Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta
(merilo 15).
SKUPAJ 85 TOČK
I.

KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA

55 TOČK

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit.
0 točk – Aktivnosti so neustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo.
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

0

3

5

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
0 točk – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je ustrezno sistematičen/pregleden.

0

3

5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja.
0 točk – Dodana vrednost ni razvidna, projekt ne prispeva k razvoju vsebinskega področja.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja.

0

3

5

4.

Opredelitev problema je v predlogu ustrezna.
0 točk – Opredelitev problema ni ustrezna.
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna.
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna.

0

3

5

5.

Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna.
0 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta ni ustrezna.
3 točke – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je delno ustrezna
5 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna.

0

3

5

6.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.

0

3

5

7.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in izvedljiv.
0 točk – Finančni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv.
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

0

5

8.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv.
0 točk – Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv.
5 točk – Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

0

5

9.

Predvideni rezultati so uporabni za delo v VIZ praksi.
0 točk – Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi.
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi.
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi.

0

3

5

10.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta.
0 točk – Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta.
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta.
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta.

0

3

5

11.

Organizacija notranjega vodenja projekta:
0 točk – Ni jasno opredeljena.
3 točke – Delno jasno opredeljena.
5 točk – Je jasno in ustrezno opredeljena.

0

3

5

II.

IZKUŠNJE IN REFERENCE PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO PROJEKTA

12.

Predlagatelj je na nacionalni ravni v obdobju zadnjih 5-ih let že izvajal projekte iz razpisanih
področij.
1 točka – Najmanj 2 projekta.
3 točke – Najmanj 3 projekte.
5 točk – 4 ali več projektov.

15 TOČK
1

3

5
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13.

Predlagatelj je na mednarodni ravni v obdobju zadnjih 5-ih let že izvajal projekte iz razpisanih
področij.
1 točka – Najmanj 2 projekta.
3 točke – Najmanj 3 projekte.
5 točk – 4 ali več projektov.

1

3

5

14.

Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta -tehnična oprema
(računalniška oprema, software, organizirana mreža izvajalcev…).
0 točk – Ne razpolaga.
3 točke – Delno razpolaga.
5 točk – Razpolaga.

0

3

5

III.

ČLOVEŠKI VIRI IN PRISPEVEK K VZPOSTAVLJANJU USTREZNIH PARTNERSTEV GLEDE NA
ZASTAVLJENE CILJE PROJEKTA

15.

Projekt predvideva nove zaposlitve.
0 točk – Ne predvideva.
5 točk – Do tri zaposlitve.
10 točk – 4 ali več zaposlitev.

0

5

10

16.

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki imajo v obdobju zadnjih 5-ih let objave na področju
posameznega vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo (COBISS, SICRIS).
1 točka – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 2 objavi na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.
3 točke – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 4 objave na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.
5 točk – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 6 objav na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.

1

3

5

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša 1.500.000,00 EUR, od
tega za 1. vsebinski sklop 800.000,00 EUR
ter za 2. vsebinski sklop 700.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za javni razpis znaša 1.500.000
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
Za 1. vsebinski sklop:
– za proračunsko leto 2010: 400.000,00
EUR, od tega 340.000,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 60.000,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011: 400.000,00
EUR, od tega 340.000,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 60.000,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%).
Za 2. vsebinski sklop:
– za proračunsko leto 2010: 350.000,00
EUR, od tega 297.500,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 52.500,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%),

– za proračunsko leto 2011: 350.000,00
EUR, od tega 297.500,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
EU udeležba (85,00%) in 52.500,00 EUR
s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15,00%).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva se šteje,
da odstopa od prijave.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2010 do
predvidoma 30. 8. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko:
85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce)
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce)
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije
– stroški za izvedbo zaključne konference
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri MŠŠ in je ne-

15 točk

posredno povezan s projektom in nujen za
njegovo izvedbo)
– davek na dodano vrednost (DDV)
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov".
Dokazila za dokazovanje neposrednih
upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje
projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o
sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo
pristojnega davčnega urada. Podrobnosti so
navedene v Navodilih organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom
Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniške-
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mu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V
primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe Sveta 1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 94/2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/2009 –
uradno prečiščeno besedilo) in 37. členom
Uredbe 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta v
skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljub
ljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport do 8. 1. 2010, do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za
dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
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Komisija nato popolne prijave sprejme v
strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema
obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana.
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi
odloči minister, pristojen za šolstvo in šport
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške
projekta tudi iz drugih virov financiranja ali
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 331-19/2007
Ob-7979/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), razen določb o datumu
začetka upravičenosti splošnih stroškov iz
člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
ki se izvajajo v skladu s priporočili Evropske Komisije, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, št. KR/zsh D(2009)
277055 z dne 19. 10. 2009,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z
dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL L
št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z
dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z
ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L
št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1975/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C
št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti
244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8.
2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba
800/2008/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 27. 10. 2008, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev
iz ukrepa 123 PRP 2007–2013 za
naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov
gospodarskih družb, samostojnih
podjetnikov in zadrug
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom iz PRP 2007–2013 za sofinanciranje naložb, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v
Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu,
25. marca 1957 (Uradni list RS-mednarodne
pogodbe, št. 27/04), razen proizvodov iz rib
ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, katerih
izvajanje se je začelo pred 1. 9. 2009, ven-
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dar ne pred 1. 1. 2007 in še niso zaključene. Kot začetek izvajanja naložbe se šteje
datum izstavitve prvega računa na račun
sklenjene pogodbe, naročenega materiala,
opreme storitev in del, ki ga bo vlagatelj
uveljavljal v okviru prijavljene naložbe. Kaj
se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v četrti točki poglavja V. Omejitve, tega
javnega razpisa.
Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh www.arsktrp.gov.
si in www.mkgp.gov.si.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih sofinanciranju naložb, prijavljenih na ta javni razpis znaša 10.000.000
EUR, od tega:
– namenska sredstva EU: 7.500.000
EUR,
– sredstva iz proračuna RS: 2.500.000
EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
– 9200 PRP 2007–2013 – EU in
– 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba.
4. V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo:
– enostavne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR);
– zahtevne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov posamezne naložbe
presega 80.000 EUR).
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji
vloge registrirani kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik.
2. Vlagatelji so podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer:
– za mikro, mala in srednja podjetja,
– za velika podjetja, ki zaposlujejo pod
750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 EUR.
3. Pri opredelitvi velikosti podjetja se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe 800/2008/ES
in Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se uvrščajo:
A) mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
B) majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
C) srednje veliko podjetje (podjetje, ki
imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
4. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali
sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
5. Naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije.
III. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– nakup nepremičnin, le, ko je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje, kolikor
stroški obnove objekta (podlaga za izvedbo
del pravnomočno gradbeno dovoljenje iz-

dano po 1. 1. 2007) in nakupa novih strojev
in opreme dosežejo najmanj 50 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe;
– gradnja in obnova nepremičnin, ko je
bila podlaga za izvedbo del pravnomočno
gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2007.
Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih
so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– stroški nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme
ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški
nadzornikov del, neposredno povezanih z
naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih
stroškov naložbe.
2. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so
objavljeni na spletnih straneh www.arsktrp.
gov.si in www.mkgp.gov.si.
3. Nastanek upravičenih stroškov naložbe:
– Upravičeni stroški naložbe so lahko
nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
– Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja
naložbe, ki je bila zaključena pred datumom
izdaje odločbe o pravici do sredstev (upošteva se datum na odločbi). Kaj se šteje
za zaključek naložbe je opredeljeno v četrti točki poglavja V. Omejitve, tega javnega
razpisa.
IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za
dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Pogoji
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni
ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v
nadaljnjem besedilu določeno drugače.
Vloga mora biti izdelana v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta javni razpis. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) mora
vlagatelj (tudi pri izdelavi strategije oziroma
poslovnega načrta) uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
2. V primeru enostavnih naložb vlagatelj
predloži strategijo razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V primeru zahtevnih naložb mora biti k
vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s
Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Poslovni
načrt mora biti izdelan za obdobje vračanja
naložbenih sredstev, vendar najmanj za obdobje petih let po končani naložbi.
3. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
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4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja proizvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
5. Vlagatelji morajo v prilogi k strategiji
oziroma poslovnem načrtu predstaviti dva
modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega javnega
razpisa in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov, mora
biti razvidno izpolnjevanje vsaj enega izmed
spodnjih meril:
– dejansko povečanje velikosti oziroma
obsega naložbe, v stvarni ali finančni obliki,
– skrajšanje dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe,
– da naložbe brez prejete pomoči, ne bi
bilo možno izpeljati.
6. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme
mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora predložiti
overjeno soglasje solastnikov k naložbi. Kolikor gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena
overjena pogodba o najemu nepremičnin
ali pogodba o stavbni pravici (za obdobje
najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih
solastnikov k naložbi.
7. Upravičenec mora predložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo o registraciji za opravljanje predelovalne dejavnosti.
8. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
9. Upravičenec mora dokazati, da je
naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo.
Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s
standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli
samo tistim, ki so jih izvedla mikro podjetja
in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti,
v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim
je standard za podjetje postal obvezen.
Izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s:
a) v primeru nakupa novih strojev in
nove tehnološke opreme (ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev z izjavo
upravičenca, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti (glej Pravilnik o
varnosti strojev; objavljen v Uradnem listu
RS št. 75/08) za posamezen stroj ali opremo, ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev
ali njihovih zastopnikov v EU, pa morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem);
b) v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (ob oddaji
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev s
tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem
za poskusno obratovanje pri zahtevnejših
projektih);
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c) v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija točk a) in b) se upoštevajo določila zadevnih točk.
10. Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
nedokončani del naložbe, s katero zaproša
za sredstva v okviru tega javnega razpisa.
V primeru, da je naložba del večje naložbe,
mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celotno naložbo. Vlagatelj mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo
prijavljene naložbe.
11. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
javnem razpisu,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
12. Če vlagatelj kandidira na pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo ali obnovo
prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki
se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov gradnje celotnega objekta
(skupni prostori, streha, fasada, ipd), kot
upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna,
vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih
stroškov. Iz priložene dokumentacije mora
biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
13. V primeru gradbeno-obrtniških del
in nakupa opreme z namenom pridobivanja
energije iz obnovljivih virov, se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino
energije za lastne potrebe predelovalnega
obrata. Iz priložene dokumentacije mora biti
razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
14. Podpora se ne dodeli:
– podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji in
– podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 244/2004/EC, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
15. Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti
primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi
zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v
poročilo tako, da je razvidna odločitev za
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nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in
utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik šteje za
naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
16. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev poročati še pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju se mora opravljati dejavnost, za katero
so bila pridobljena sredstva in se ne sme
uvajati bistvenih sprememb. Kot bistvene
spremembe naložbene dejavnosti se štejejo
spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja
ali premestitve proizvodne dejavnosti.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi.
17. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
oziroma v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kot dokazilo za
zaključek naložbe se šteje/jo v primeru:
a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja – zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki je podpisan s strani končnega prejemnika ali kakšen drug ustrezen dokument,
ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema res
dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice,
transportni listi pa morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem;
b) gradbeno-obrtniških del in/ali nakupa
strojev in opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – tehnični prevzem in pridobljeno
uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za
poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih;
c) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk a) in b) se za zaključek naložbe upoštevajo določila zadevnih točk.
18. Naložba mora biti izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
19. V okviru tega javnega razpisa je
upravičen strošek za mikro, mala in srednja
podjetja tudi nakup nepremičnine. V okviru
tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih pogojev:
– nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto;
– kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen
za namene predelave kmetijskih proizvodov;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena);
– prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniških
delež v enem ali drugem podjetju;
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot

5% lastniški delež oziroma je registriran kot
samostojni podjetnik;
– nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali
sredstvi Evropske unije v obdobju 5 let pred
vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
– da je v primeru naložbe, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter
zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da vpis lastninske pravice še ni izveden v zemljiški knjigi
lahko vlagatelj namesto zemljiškoknjižnega
izpiska predloži kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. Navedena
dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP
najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo
površine v obsegu proizvodnega objekta;
– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna
neto kvadratura in cenitev za: proizvodne
prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso
upravičeni do sofinanciranja v okviru tega
javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna
cena).
20. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo
upravičenci posredovati zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Šteje se
da je odločba izdana tisti dan, ki je naveden
na odločbi o pravici do sredstev.
V. Omejitve
1. Za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge, se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v
okviru PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3.
točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
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– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo,
– naložbe, katere so se začele izvajati
po 31. 8. 2009.
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno naložbo,
– naložbe v obnovo nepremičnin, ko za
obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja,
– že zaključene naložbe. To pomeni, da
do podpore niso upravičene naložbe:
– A) za katere je v primeru nakupa strojev in opreme:
– i. več kot 75% računov, ki se nanašajo
na prijavljeno naložbo izdanih in plačanih
pred izdajo odločbe o pravici do sredstev
in
– ii. zapisnik o prevzemu in vključevanju
opreme v proizvodni proces, glede na 17.
točko poglavja IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev, tega javnega
razpisa, izdan pred datumom izdaje odločbe
o pravici do sredstev (šteje se datum zapisan na odločbi);
– B) za katere je v primeru gradbenoobrtniških del in/ali nakupa strojev in opreme, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje opravljen
tehnični prevzem in pridobljeno uporabno
dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno
obratovanje pri zahtevnejših projektih, gle-

de na 17. točko poglavja IV. Pogoji, ki jih je
treba izpolnjevati za dodelitev sredstev, tega
javnega razpisa, pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev (šteje se datum
zapisan na odločbi).
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 1.800.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007 – 2013 pridobi največ do vključno
4.000.000 EUR pomoči.
3. Podpora za namene iz tega javnega
razpisa znaša:
A) za mikro, mala in srednja podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe;
B) za velika podjetja:
– do 25 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
Za 5% višji delež podpore se dodeli, kadar je vlagatelj mikro, majhno ali srednje veliko podjetje in uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke
pridelave in predelave.
4. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Sredstva se izplačajo:
– v primeru enostavnih naložb na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev;
– v primeru zahtevnih naložb pa na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo sredstev.
Rok za izplačilo sredstev je do 60 dni
od prejema popolnega zahtevka za izplačilo
sredstev.
Zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plačilu, ki se upravičencu
ne vračajo ali overjene fotokopije računov
ter dokazila o plačilih. Pri večjih gradbenih delih priloži originalne začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita
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pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec
z dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o
opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku se priložijo dokumenti iz 17. točke poglavja IV. Pogoji, ki jih
je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev,
tega javnega razpisa.
5. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in
od 6. 11. do 31. 12. Zahtevki, ki bodo poslani
med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi.
6. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
7. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
8. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP oziroma ARSKTRP.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb:
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov
oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v
tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z
merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk in
bo skupni seštevek znašal nad 50 točk. Za
novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in
»Izkaza poslovnega izida« za zadnji dve leti,
posebej za vsako celotno koledarsko leto,
zato ker je bilo podjetje ustanovljeno po datumu, ki bi omogočalo predložitev poslovnih
izkazov za zadnji dve leti.

Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno
št. točk

I. Ekonomski vidik naložbe

65

II. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100

I. Ekonomski vidik naložbe
– Kreditna sposobnost podjetja oziroma tveganje nastopa dogodka neplačila
Najvišje možno število točk

20

Najvišja zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB1 po AJPES S. BON

20

Zelo visoka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB2 po AJPES S.BON)

15

Visoka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB3 po AJPES S.BON)

10

Nadpovprečna zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB4 po AJPES S.BON)

7

Povprečna zmožnost poravnavanja obveznosti in novoustanovljena podjetja (bonitetna ocena SB5 po AJPES
S.BON)

5
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Podpovprečna zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB6 po AJPES S.BON)

4

Nizka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB7 po AJPES S.BON)

3

Zelo nizka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB8 po AJPES S.BON)

2

Najnižja zmožnost poravnavanja obveznosti med plačniki (bonitetna ocena SB9 po AJPES S.BON)

1

Razred neplačnikov (bonitetna ocena SB10 po AJPES S.BON)

0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca S.BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve –AJPES)

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo

1

Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma
pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda

1

Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi
kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali
se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma
pomanjkljiva),

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco

1

Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

0
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– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni
depoziti, oblikovane rezerve)

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)

3

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50
do 90% lastne udeležbe vlagatelja

1

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

0

– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti –povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen –ponudba narašča

0

– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk

5

– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni

5

– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije

3

– tveganja projekta niso opredeljena

0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk

5

– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta,
odločitve so utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)

5

– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme
projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno
vrednosti in drugo dokumentacijo)

3

– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni
podatki)

1

– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo
(neustrezna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni
podatki)

0

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni
stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun
amortizacije ter obračun stroškov dela

5

– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen
obračun amortizacije in stroškov dela

3

– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

1

– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

0

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

5

3021
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– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko
po letih)

3

– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

1

– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

0

II. Družbeno – socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A

5

– območje B

3

– območje C

2

– ostala območja

1

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 14/09).

III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Uvajanje sodobne tehnologije
Najvišje možno število točk

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo novega proizvoda

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo izboljšav obstoječega proizvoda

8

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki izboljšujejo oziroma optimizirajo proizvodni proces nimajo pa neposrednih
učinkov na proizvod

5

– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov

2

– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk

5

– investicija je usmerjena v varnost in kvaliteto

5

– investicija je usmerjena v varnost ali kvaliteto

3

– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Ekološki prispevek investicije
Najvišje možno število točk

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v treh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v dveh izmed naštetih ekoloških prispevkov
naložbe*

7

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja vsaj v enem izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

3

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni

0

* Ekološki prispevki naložbe (učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje
uporabe okolju nevarnih snovi, zmanjševanje izpusta nevarnih snovi v okolje, zmanjševanje porabe vode, reciklaža oziroma uporaba odpadnih
surovin).
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B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe zadrug in samostojnih podjetnikov:
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu
vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk in bo skupni seštevek znašal
nad 50 točk. Za novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida« za zadnji
dve leti, posebej za vsako celotno koledarsko leto, zato ker je bilo podjetje ustanovljeno po datumu, ki bi omogočalo predložitev poslovnih
izkazov za zadnji dve leti.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno
št. točk

I. Ekonomski vidik naložbe

65

II. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100

I. Ekonomski vidik naložbe
– Ocena kazalnikov poslovanja
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih zadruge dokazujejo z obrazci BON-1/P, samostojni podjetniki
pa z obrazci BON-1/SP, izdanim s strani AJPES.
Uporabljeni kazalniki so:
KV = kritična vrednost
PD = povprečje dejavnosti
F = (PD – KV)/2
1.1. Delež kapitala
Oceni se:
– Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali
– Delež kapitala v virih sredstev (za zadruge in velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD + F

5

– več kot (KV + F) do (PD + F)

3

– 30 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– pod 30%

0

1.2. Terjatve in obveznosti
Oceni se:
– Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike
male in srednje velikosti podjetja) ali
– Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za zadruge in velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD + F

5

– več kot (KV + F) do (PD + F)

3

– 1 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– manj kot 1

0

1.3. Gospodarnost poslovanja
– Gospodarnost poslovanja
– Kritična vrednost je 1.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD + F

5

– več kot (KV + F) do (PD + F)

3

– 1 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– manj kot 1

0

1.4. Dobičkonosnost
– Čista dobičkovnost prihodkov
– Kritična vrednost je 0.
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Najvišje možno število točk

5

– več kot PD + F

5

– več kot (KV + F) do (PD + F)

3

– 0 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo

1

Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma
pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda

1

Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi
kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali
se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma
pomanjkljiva),

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco

1

Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

0

– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti –povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen –ponudba narašča

1
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– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni
depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50
do 90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

5
5
3
1
0

– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta,
odločitve so utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme
projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno
vrednosti in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni
podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo
(neustrezna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni
podatki)

5
5

3

1
0

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni
stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun
amortizacije ter obračun stroškov dela

5

– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen
obračun amortizacije in stroškov dela

3

– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

1

– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

0

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko
po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

5
5
3
1
0

II. Družbeno – socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A
– območje B
– območje C
– ostala območja

5
5
3
2
1

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 14/09).
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III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Uvajanje sodobne tehnologije
Najvišje možno število točk

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo novega proizvoda

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo izboljšav obstoječega proizvoda

8

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki izboljšujejo oziroma optimizirajo proizvodni proces nimajo pa neposrednih
učinkov na proizvod

5

– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov

2

– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk

5

– investicija je usmerjena v varnost in kvaliteto

5

– investicija je usmerjena v varnost ali kvaliteto

3

– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Ekološki prispevek investicije
Najvišje možno število točk

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v treh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v dveh izmed naštetih ekoloških prispevkov
naložbe*

7

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja vsaj v enem izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

3

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni

0

* Ekološki prispevki naložbe (učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje
uporabe okolju nevarnih snovi, zmanjševanje izpusta nevarnih snovi v okolje, zmanjševanje porabe vode, reciklaža oziroma uporaba odpadnih
surovin).

VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
1. Razpisna dokumentacija za Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike in zadruge vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec na javni razpis za
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge,
– Zahtevane priloge, izjave in dokazila.
2. Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija z vsemi predpisi in dokumenti, ki so osnova oziroma pomoč pri
izdelavi vloge za ta javni razpis, je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
3. Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580

7792 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.
IX. Rok in način prijave
1. Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
2. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletnih straneh
MKGP.
3. Vloga se vlaga pisno na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
4. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, in sicer:

a) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR na projekt z
oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123
(kmetijski proizvodi) – enostavna naložba«
ali
b) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 (kmetijski proizvodi) – zahtevna naložba«.
5. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa
oziroma najkasneje do 31. 1. 2010. Če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
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razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje
predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje
se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše 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.
3. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
5. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Izpolnjevanje pogojev vloge
se preverja po vrstnem redu uvrstitve na
seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev javnega razpisa.
6. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, 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
15 dneh, odkar ga je ARSKTRP o tem pisno
obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se ne strinja.
7. Sredstva se upravičencu odobrijo z
odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
priporočeno po pošti ali odda na vložišču
ARSKTRP.
8. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,

ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Ta določba velja tudi v primeru iz drugega in
četrtega odstavka te točke.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v
roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v
osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja, zamudi obveznosti iz odločbe o
pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
1. odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljevanju:
ZKme-1).
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo
za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in
javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so npr.:
neugodne vremenske razmere, zamude
pri dobavi strojev in opreme, nepredvidena
gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
9. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno,
ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč
pa je upravni spor.
Kolikor razlika med upravičenimi stroški,
ki jih prizna ARSKTRP na podlagi vloženega
zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3%, se
za razliko uporabi znižanje zneska, glede na
navedbe 31. člena Uredbe 1975/2006/ES.
10. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Ad-
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ministrativne kontrole in kontrole na kraju
samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja.
Organ upravljanja je MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8000/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08
in 17/09) (v nadaljevanju: uredba), razen določb o datumu začetka upravičenosti splošnih stroškov iz člena 71 Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005, ki se izvajajo v skladu z Navodilom Evropske Komisije, Generalni direktorat
za kmetijstvo in razvoj podeželja, št. KR/zsh
D(2009) 277055 z dne 19. 10. 2009,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z
dne 14. februar 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za
sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih
shem podpor za kmete ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L
št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L
št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 1236/2007 z dne 22. oktobra 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007
o prostovoljni modulaciji, (UL L št. 280 z
dne 24.10 2007, str. 3; v nadaljevanju:
Uredba 1974/2006/ES),
– in za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013
(v nadaljevanju: PRP 2007–2013), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev, za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP
2007–2013.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, znaša 8.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013-EU, v višini
6.000.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 2.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
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II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko
mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za
dodelitev sredstev.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1 ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost upravičenih stroškov vseh
načrtovanih naložb v okviru iste vloge ne
presega 50.000 EUR (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost upravičenih stroškov vseh
načrtovanih naložb v okviru iste vloge presega 50.000 EUR (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke
za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje in izločke za nastanitev domačih živali, ki niso vključene v
okviru predhodne alineje;
– naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične
pomoči v sklopu podpor iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v
letih 2008–2010;
– naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin na
področju vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.), ter
ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala
kmetijskih rastlin;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup
namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega
1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti, podpisane
v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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razpisa, je objavljen na spletnih straneh:
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni
že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.
Vlagatelj lahko pridobi pomoč za naložbe
v okviru tega razpisa samo na podlagi ene
odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev sredstev iz programa PRP na
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena na obrazcu vloge.
2. Vse naložbe po tem razpisu morajo
biti zaključene najkasneje v roku treh let od
izdaje odločbe o pravici do sredstev (upošteva se datum na odločbi).
3. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
4. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna. Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi
vloge še ne opravlja kmetijske dejavnosti
oziroma če se je vlagatelj vpisal v register
kmetijskih gospodarstev po predpisanem
roku za oddajo zbirne vloge, mora ustvariti
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela, to je na 1 polnovredno delovno moč
(v nadaljevanju: PDM) oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega, ki je v letu 2008 znašala
6.855,66 EUR. Vrednost proizvodnje se bo
lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki
vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih,
in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in

sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
že ob predložitvi vloge na javni razpis vsaj
1 stalno zaposleno osebo za polni delovni
čas (velja za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike).
– Vlagatelj mora zagotavljati obseg dela
iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini
1 polne delovne moči, od tega vsaj 0,5 PDM
iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da vlagatelj dosega 0,5 PDM
iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja
vsaj 3.427,83 EUR. To mora biti razvidno
iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb. K osnovni kmetijski
dejavnosti se šteje tudi osnovna kmetijska
dejavnost, ki jo kmet opravlja kot dopolnilno
dejavnost na kmetijah (reja perutnine, pridelava medu, ipd.).
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetijskem
gospodarstvu.
– Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetijskem gospodarstvu (velja za pravne
osebe in samostojne podjetnike posameznike) se upošteva samo osebe, ki so zaposlene pri nosilcu kmetijskega gospodarstva.
Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1
PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima
za delo na kmetijskem gospodarstvu urejeno delovno razmerje za polni delovni čas.
Pri izračunu občasno najete delovne sile
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800
delovnih ur letno.
– Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetiji se upošteva samo tiste osebe, ki
so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti
člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v
registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM
velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to
dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi
urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po
navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); ostali člani
kmetije (0,5 PDM).
– Pri opredelitvi najete delovne sile, velja
za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi,
ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno
razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu
občasno najete delovne sile se upošteva, da
1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.
– Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetijskem gospodarstvu-skupni pašnik oziroma kmetijskem gospodarstvu-planina, se
upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetijskega gospodarstva. To mora biti razvidno
iz statuta skupnega pašnika oziroma planine, iz statuta registrirane agrarne skupnosti
ali pa iz overovljene pogodbe med člani skupnega pašnika oziroma planine. Pri izračunu
dela članov kmetijskega gospodarstva se
upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno, kar mora biti razvidno iz potrjenega letnega plana dela, pašnega reda ali
drugega enakovrednega dokumenta.
5. Skladno s točko b prvega odstavka
26. člena uredbe 1698/2005/ES mora biti
naložba usklajena s standardi Skupnosti,
ki veljajo za takšno naložbo. Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno
vrsto navedenih naložb iz poglavja III. tega
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javnega razpisa, je objavljen na spletnih
straneh: www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.
gov.si.
6. Pri naložbah, katerih namen je usposobitev za izpolnjevanje novo uvedenega
standarda za dobro počutje živali, ki je postal obvezen s 1. 1. 2007, se podpora lahko
dodeli le naložbam v hleve in pripadajočo
opremo za proizvodnjo, krmljenje, molžo
in izločke za prirejo mleka, mesa in jajc
oziroma za nastanitev domačih živali. Mladim prevzemnikom, ki prejmejo podporo po
ukrepu iz 22. člena Uredbe 1698/29005/ES,
se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih
standardov Skupnosti.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne
dediščine in varstvu okolja. V okviru tega javnega razpisa se podpirajo samo naložbe v
novogradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih objektov in enostavnih objektov,
po predpisih o graditvi objektov.
8. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo (to je
gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter
objektov, namenjenih za kmetijske namene
ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko
proizvodnjo), ki niso v njegovi lasti, potem
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po končani naložbi.
– Vlagatelj mora imeti overjeno soglasje
lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k
naložbi.
– Določila prejšnjih dveh alinei ne veljajo
v primerih, ko so lastniki oziroma solastniki
nepremičnin člani kmetije.
9. Upravičenec je moral v tekočem letu
v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na
ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o
kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po
predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijo v času izven predpisanega roka iz
prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na
prejšnjega nosilca kmetije.
10. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
11. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije oziroma javna
sredstva Republike Slovenije.
12. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– ločen popis del in stroškov za ostali
del naložbe, za katera vlagatelj ne kandidira
na razpis.
13. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele “Finančna konstrukcija celotne naložbe
na kmetijskem gospodarstvu” iz Prijavnega
obrazca v primeru enostavnih naložb (Poglavje V.2.3/3 Finančna konstrukcija celotne
naložbe na kmetijskem gospodarstvu) oziroma iz Poslovnega načrta v primeru zah-

tevnih naložb (Poglavje 6.1 Delež javnega
financiranja, viri in dinamika financiranja).
14. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnje
prostorov in nakup pripadajoče opreme,
ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada, ipd) kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo ti prostori zasedajo. Ne glede na to, pa
zgornje priznane vrednosti po posameznih vrstah objektov oziroma prostorov ne
smejo presegati mejnih vrednosti na enoto,
ki so določene v razpisni dokumentaciji.
(GVŽ, m 3, ipd).
15. Kmetijsko gospodarstvo vsaj še 5 let
po zaključku naložbe ne sme zmanjševati
skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na stanje ob oddaji zadnje zbirne
vloge.
16. Kolikor naložbo uveljavlja kot mladi
prevzemnik, je moral naložbo predvideti v
poslovnem načrtu za pridobitev sredstev v
okviru ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.
17. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah.
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
– Če je vlagatelj kmetija ali druga oblika kmetijskega gospodarstva, ki je fizična
oseba, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane vse obveznosti do
države.
18. Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva. Če je kmetijsko gospodarstvo
vključeno v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva zavezanec za
DDV.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb
a) Naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup
namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode
za namakanje kmetijskega zemljišča, ki se
nanaša na namakalni sistem. Kolikor se naložba nanaša na nakup namakalne opreme, ki je namenjena za rabo na velikem
(državnem) namakalnem sistemu, potem
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim
dovoljenjem za rabo vode najkasneje do
zaključka naložbe.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma na
vrsto kulture, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je
predmet podpore. Kolikor naložba v novo
opremo za namakanje terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti
dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s
predloženo dokumentacijo.
b) Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo cestne in vodne oziroma
vodovodne infrastrukture, ki leži na območju
kmetijskega gospodarstva.
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2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.
– Izgradnja ostalih oblik cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki
ureja vrste objektov glede na zahtevnost.
3. Ne glede na določilo iz točke 1.b)
tega poglavja pa se kot upravičeni strošek
prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne
infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno uporabo kmetijskega gospodarstva,
vendar pa pod naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodovodne infrastrukture in
– služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega
lastnika gospodujoče nepremičnine, mora
biti vpisana v zemljiško knjigo oziroma mora
biti podan predlog za vpis v zemljiško knjigo,
najkasneje do zaključka naložbe.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
c) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe
kmetijskega gospodarstva, od tega se mora
vsa raba energije nanašati neposredno na
lastno primarno kmetijsko pridelavo.
2. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz
naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti
elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z
Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki ga
izdela pooblaščeni odgovorni projektant.
3. Naložbe, namenjene prodaji proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,
niso predmet podpore po tem javnem razpisu. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da vlagatelj
pred potekom petih let po zadnjem izplačilu
sredstev del proizvedene energije iz obnovljivih virov prodaja drugim, mora vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od
dneva izplačila do dneva vračila.
d) Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
1. Najnižja obtežba pašnika oziroma
obore je 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin na
območju celotne Slovenije, razen v kraškem območju (v okviru Območij s posebnimi omejitvami, v sklopu OMD območij 2.
osi PRP 2007–2013), kjer je lahko najnižja
obtežba pašnika oziroma obore 0,2 GVŽ/ha
kmetijskih površin.
2. Pri določitvi obtežbe pašnika oziroma
obore se glede na vrsto pašnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalenta
GVŽ, ki so navedene na obrazcu B zbirne
vloge za leto 2009. Pri opredelitvi staleža
drugih rejnih živali, se upoštevajo količniki,
ki so navedeni v, Prilogi št. II/6 iz Seznama
opravičljivih stroškov.
3. Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika oziroma obore s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika oziroma obore na
orto foto posnetku GERKa.
4. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v re-
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gistru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
5. Kolikor se naložba v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
nanaša na pašnik, ki posega na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno
soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor
nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za travništvo ali živinorejo.
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisan od kmetijskega
svetovalca specialista, ki je opravil nadzor),
kot je opredeljeno v Dokazilu št. 5 v razpisni
dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
e) Prispevki v naravi, skladno z določili 54. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1974/2006
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca in sicer nudenje blaga ali storitev, za
katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z
računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja lastnih materialov vlagatelja (sadike večletnih rastlin in les) se priznata pod naslednjimi pogoji:
– Vlagatelju se lastni les prizna kot upravičen strošek, če ima za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves,
in sicer v višini tržne cene, ki velja za navedeno vrsto lesa ter potrdilo Zavoda za
gozdove Slovenije, da je bil posek izbranih
dreves tudi izvršen. Kot dokazilo se šteje
kopija zapisnika o kontroli sečišča, ki je podpisan s strani pristojnega delavca Zavoda
za gozdove Slovenije in ga mora vlagatelj
predložiti ob predložitvi zadnjega zahtevka
za izplačilo.
– Vlagatelju se lastne sadike večletnih
sadnih rastlin priznajo kot upravičen strošek,
če je registriran za vzgojo sadik večletnih
rastlin (sadike sadnega drevja in jagodičja,
trsne sadike ter sadike hmelja) in sicer v
višini tržne cene, ki velja za tovrsten sadilni
material oziroma v primeru sadik hmelja po
ceni sadik, ki je navedena v Prilogi št. II/2 iz
Seznama opravičljivih stroškov.
3. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede
na to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot
14.000 EUR vrednosti za opravljeno lastno
(ročno in strojno) delo v obdobju 12-ih mesecev.
4. Ne glede na določila predhodne točke,
pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela
ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– do vključno 20% upravičenih stroškov
pri naložbah v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in hmeljišč, na-
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ložb v prvo postavitev nasadov trajnih rastlin
na njivskih površinah (šparglji in artičoke,
zelišča, drevesnice in matični nasadi) ter
naložb v postavitev mrež proti toči ter opreme za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
(mreža in konstrukcija) pri jagodičju,
– do vključno 10% upravičenih stroškov
pri naložbah v novogradnjo objektov.
5. Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov
kmetije, če nosilec kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo,
da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg
tega obseg prispevka v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi
oziroma v poslovnem načrtu.
6. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne
sme presegati z računi dokazljive vrednosti
vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe,
kjer se bo priznal prispevek v naravi.
7. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
IV/3. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na sektorje primarne kmetijske
pridelave
a) Naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva
1. V okviru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov,
vključno s prvo postavitvijo jagodišč (v nadaljevanju: naložba v trajni nasad sadovnjakov) se priznajo naslednji stroški: priprava
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti,
nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore,
mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež proti ptičem,
stroški oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v
prvem letu postavitve.
2. Kadar gre za naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih
nasadov jablan, razen nasadov jablan, ki
so narejeni na terasah, se mora hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in postavitev mreže
proti toči na najmanj 90% neto površine
nasada, ki je predmet naložbe.
3. Kadar gre za naložbe v trajne nasade
sadovnjakov oziroma v postavitev mrež proti
toči v vinogradih, mora vlagatelj preložiti načrt trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami
in popisom del in materiala ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERKa
trajnega nasada na katerega se naložba
nanaša.
4. Kolikor gre za naložbo v trajne nasade
sadovnjakov oziroma v postavitev mrež proti
toči v vinogradih, ki se ne izvaja v okviru
celotnega GERKa trajnega nasada, mora
biti ob zaključku naložbe v okviru registra
kmetijskih gospodarstev zavedena opomba,
na kateri del GERKa trajnega nasada se ta
naložbo nanaša.
5. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013.

6. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
sprememba tehnologije pridelave.
7. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za
ekstenzivne travniške sadovnjake.
8. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih
vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (brez jagod): 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let.
9. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let.
10. Pogoj iz prejšnjih dveh točk tega poglavja ne velja v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov in oljčnikov
posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih
predpisih.
11. Ob zaključku naložbe morata biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK.
12. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v trajne nasade sadovnjakov, pri
naložbah v postavitev mrež proti toči v vinogradih ter pri postavitvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega oziroma
prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim
delom izvede kmetijski svetovalec specialist za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vinogradništvo. To mora biti razvidno iz popisa
izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan
od kmetijskega svetovalca specialista, ki je
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot
so opredeljeni v Prilogi št. II/2 iz Seznama
opravičljivih stroškov.
b) Naložbe na področju hmeljarstva2
1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev hmeljske
žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez
hmelja, napeljava vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu postavitve nasada.
2. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
2
Izrazi uporabljeni v okviru podpor
za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč imajo enak pomen kot izrazi
uporabljeni v predpisu, ki ureja register
kmetijskih gospodarstev, predpisu, ki ureja
evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu,
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja
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v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane
v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo o
pridelavi standardnih sadik za standardne
sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti
proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.
3. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s
tržno bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja, oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, oziroma
– sprememba tehnologije pridelave hmelja.
4. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se
štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s
predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
5. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
6. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
7. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
le sadilni material, ki ga je dovoljeno saditi v
proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom,
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja.
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
v skladu s predpisom, ki ureja trženje raz-

množevalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
10. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
sadi sadike iz uradno pregledanega proizvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva
za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
11. Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra ter sadike hmelja) se prizna samo v
primeru, če nadzor nad opravljenim delom
izvede kmetijski svetovalec specialist za
hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec
specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. To mora biti
razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z
žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista oziroma strokovnega sodelavca specialista, ki je opravil
nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Prilogi št. II/2 iz Seznama opravičljivih stroškov.
c) Naložbe na področju vrtnarstva (vrtnine, okrasne rastline in zelišča), poljedelstva
in semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. Kadar gre za naložbe na področju
pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe
v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.
2. V okviru naložb v ureditev nasadov
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin (v
nadaljevanju: nasad trajnih rastlin), se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča
(zemeljska dela), priprava poti, nakup sadik,
stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
3. Vlagatelj mora za naložbe iz točke
2. c) tega podpoglavja priložiti načrt ureditve nasadov trajnih rastlin, s tehničnimi
rešitvami, popisom del in materiala, ter skico
nasadov na orto foto posnetku GERKa, na
katerem bo urejen nasad trajnih rastlin.
4. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah iz točke 2. c) tega podpoglavja, v obliki
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo v
primeru, če nadzor nad opravljenim delom
izvedejo kmetijski svetovalci, specialisti za
vrtnarstvo in sadjarstvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (podpis kmetijskega svetovalca, ki je opravil nadzor in žig
območnega zavoda Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije) in skladno z normativi,
kot so opredeljeni v Prilogi št. II/2 iz Seznama opravičljivih stroškov.
5. Ob zaključku naložbe mora biti nasad
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
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rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave
okrasnih rastlin in grmovnic oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno
s podatki o nasadu, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v evidenco GERK v okviru registra
kmetijskih gospodarstev.
d) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov v skladu z
predpisom o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg
letnega vnosa dušika oziroma preračun v
ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se
pridobijo na leto pri reji posamezne vrste
domačih živali se upošteva tabele iz priloge
k predpisu o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z
naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo hlevov mora
biti minimalna hlevska površina za živali v
skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite
rejnih živali.
e) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone kranjske čebele, odločbo za
odobritev vzrejališča v predhodnem letu in
dovoljenje za proizvodnjo čebeljih matic v
letu 2009, ki ju izda MKGP.
2. Kadar gre za naložbe v postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti
čebelnjak kapaciteto za vsaj 20 proizvodnih
panjev.
3. Kadar gre za nakup kontejnerjev za
prevoz čebeljih panjev, se strošek nakupa
kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če
ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12
panjev za proizvodne čebelje družine.
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo od
2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov,
oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do podpore v nakup čebeljih panjev so
upravičena samo kmetijska gospodarstva,
ki imajo ob predložitve vloge v lasti vsaj 20
čebeljih družin (upošteva se tisto število čebeljih družin, ki je bilo v Centralnem registru
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čebelnjakov javljeno kot zadnje pred objavo
javnega razpisa).
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev in plemenilnikov se šteje kot upravičen
samo, če je oseba, ki jih je izdelala član
kmetije in ima pridobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat NPK za čebelarja, kar mora
biti razvidno iz priloženih dokazil iz razpisne
dokumentacije k temu javnemu razpisu.
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
IV/4. Obveznosti upravičenca
1. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni
dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec mora najkasneje v roku
30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za
primarno kmetijsko pridelavo po evropski
metodologiji Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) skladno z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh
MKGP in zagotoviti obdelavo teh podatkov.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še
5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko
pridelavo že spremlja gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po dejanskih odhodkih,
spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
3. Upravičenec je dolžan v skladu s predpisi, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike, oddati zbirno vlogo še
najmanj 5 let po zadnjem prejemu sredstev
po tem javnem razpisu.
4. Naložbena dejavnost, za katero
prejemnik po tem razpisu prejme sredstva,
se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let
po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. V nasprotnem primeru je dolžan
vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila.
5. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja,
zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo.
6. Prejemniku sredstev ni potrebno vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primeru
višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa
47. člen Uredbe 1974/2006/ES in v primeru
kužne rastlinske bolezni, ki prizadene kmetove rastline.
7. Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
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– uničenje hlevov oziroma čebelnjakov
na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, skladno z Zakonom o živinoreji (Ur. l.
RS, št. 18/02);
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del oziroma čebelje družine, skladno z Zakonom o živinoreji;
– kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
8. Za potrebe izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se kot
izredna okoliščina priznava tudi pomor čebel, če do pomora čebel ni prišlo po krivdi
vlagatelja.
9. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora
upravičenec ali njegova pooblaščena oseba
pisno obvestiti pristojni organ in predložiti
ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
10. Če se v obdobju, za katerega je bila
prevzeta obveznost kot pogoj za odobritev
pomoči, na drugo osebo prenese celotno
kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le
njegov del, ta druga oseba lahko prevzame
obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec
povrne izplačano pomoč.
11. Prejemnik sredstev mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem
razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za
obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki je dosegljiv na spletni
strani: www.mkgp.gov.si.
12. Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
13. Prejemnik sredstev mora na zahtevo
ARSKTRP poročati še pet let od prejema
sredstev.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. predmet podpore javnega razpisa
vključujejo:
– stroške novogradnje nepremičnin, to
je gospodarskih poslopij in drugih zgradb
ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme
ter stroške novogradnje cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport),
prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški materiala,
transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
– stroške prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov ter
hmeljišč;
– stroške prve ureditve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin
in zelišč ter stroške ureditve drevesnic,
trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic
oziroma semenskega materiala kmetijskih
rastlin;

– nakup in postavitev mrež proti toči;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov;
– nakup namakalne opreme;
– postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali oziroma postavitev obor
za rejo gojene divjadi;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih
ter stroške v obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva;
– prispevek v naravi;
– nakup računalniške programske in
strojne opreme za vodenje kmetijskega gospodarstva;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu upravičenih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so tudi stroški našteti
v besedilu tega javnega razpisa. Upravičeni
stroški so podrobneje določeni v dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb ter splošni stroški, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007, do preteka treh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev. V
primeru, ko je za posamezno naložbo bilo
izvedeno plačilo v dveh ali več obrokih, se
kot upravičen strošek štejejo samo plačani
obroki z dokazilom o plačilih, po 1. 1. 2007.
3. Naložba ne sme biti zaključena pred
izdajo odločbe o pravici do sredstev, kar
mora biti razvidno iz predloženih dokazil o
dokončanju naložbe. Kadar vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za več naložb v
okviru ene vloge, potem se določilo iz prejšnjega stavka nanaša na vsako posamično
naložbo.
4. V primeru naslednjih naložb:
a) naložb v novogradnjo nezahtevnih
objektov,
b) naložb v novogradnjo enostavnih
objektov,
c) naložb, ki zadevajo le nakup opreme
v objektih (mobilne in fiksne),
d) naložb v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov,
e) naložb v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
mora biti najmanj 25% vrednosti posamične naložbe izvedene po datumu izdaje
odločbe o pravici do sredstev. To mora biti
razvidno iz priloženih dokazil ob vložitvi zahtevka za izplačilo.
5. Vsaka posamična naložba mora biti
začeta že pred objavo tega javnega razpisa
in realizirana v višini najmanj 10% vrednosti
posamične naložbe (kot dokazilo za realizacijo naložbe se bodo upoštevali plačani
računi), kar mora biti razvidno iz priloženih
dokazil ob vložitvi zahtevka za izplačilo. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
6. Kot posamična naložba se štejejo vsi
istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo
na isto alineo v seznamu naložb iz poglavja
III. Predmet podpore javnega razpisa.
7. Vse naložbe vlagatelja v okviru iste
vloge morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. V okviru tega
javnega razpisa, lahko vlagatelj vloži največ
dva zahtevka.
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Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti
ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe.
Ne glede na določilo predhodnega odstavka pa se pri naložbah v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov
sadovnjakov in oljčnikov ter hmeljišč ter pri
naložbah v nakup in postavitev mrež proti
toči v sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih,
kot celota lahko štejejo naložbe na isti legi v
okviru enega GERKa.
8. Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje v primeru novogradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov, po predpisih o graditvi objektov ter
vključitev naložbe v uporabo,
– vključitev naložbe v uporabo, kadar gre
za novogradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, po predpisih o graditvi objektov.
Kot dokazilo za vključitev naložbe v uporabo
se šteje podpisana izjava upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca specialista za posamezna področja,
na katera se naložba nanaša. Izjavo ne sme
potrditi ista oseba, ki je pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo,
– vpis nasadov sadovnjakov oziroma
oljčnikov ter hmeljišč v ustrezne registre,
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis oziroma predlog za vpis
služnostne rabe cestne oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo,
– vključitev opreme v proizvodni proces.
Kot dokazilo za vključitev opreme v proizvodni proces se šteje podpisana izjava
upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca specialista za
posamezna področja na katera se naložba
nanaša. Izjavo ne sme potrditi ista oseba,
ki je pripravila vlogo oziroma poslovni načrt
za to naložbo.
9. Stroški za izvedbo naložb v gradnje
objektov (datum plačila računov), ki bodo
datirani pred datum pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za objekt, na katerega se
nanašajo, ne bodo upravičeni do podpore.
10. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema, itd),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
11. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe,
– rekonstrukcije objektov, po predpisih o
graditvi objektov.

Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje vključene
narave proizvodnje ali tehnologije se šteje
tudi usposobitev kmetijskega gospodarstva
za izvajanje ekološke pridelave oziroma pri-
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reje, prilagoditev hlevov na zahteve dobrega
počutja živali, zamenjava azbestne kritine z
okolju bolj prijazno kritino ter naložbe namenjene obnovljivim virom energije ter učinkoviti rabe energije. Za nadomestno naložbo
se ne šteje popolno rušenje najmanj 30 let
starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila

Najvišje možno
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe

30

1. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje
delovnih mest

15

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg kmetijske pridelave

15

II. Družbeno socialni vidik naložbe

29

1. Izobrazba vlagatelja

6

2. Starost vlagatelja (fizične osebe) / Socialni vidik podjetja
(pravne osebe)

5

3. Vrsta zavarovanja vlagatelja (fizične osebe) / Inovativnost
in razvoj podjetij (pravne osebe)

15

4. Spol vlagatelja

3

III. Regionalni vidik naložbe

14

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih
regij, glede na indeks razvojne ogroženosti

9

2. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

22

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

3

2. Prilagajanje novim izzivom v kmetijstvu

19

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

1. Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega gospodarstva

5

Skupaj

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma ustrezno utemeljeno z dokazili, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve
projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo
samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju
prejele 20 točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša do 40
odstotkov priznane vrednosti naložbe. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči
za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na
območjih iz točk (i), (ii) in (iii) odstavka (a)
36. člena Uredbe 1698/2005/ES, delež sofinanciranja znaša do vključno 50 odstotkov
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priznane vrednosti naložbe. Kadar je upravičenec, ki uveljavlja podporo, mladi prevzemnik, delež sofinanciranja znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe
za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na
območjih iz (i), (ii) in (iii) točke (a) odstavka
36. člena Uredbe 1698/2005/ES, oziroma
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev
zunaj območij iz (i), (ii) in (iii) točke (a) odstavka 36. člena Uredbe 1698/2005/ES.
3. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013 pridobi največ
2.000.000 EUR podpore.
4. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
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vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
5. Kadar gre za nakup opreme v objektih
in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga,
ipd), ki sodijo k tej opremi.
6. Pri izvedbi naložb v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in
oljčnikov ter hmeljišč, pri postavitvi zaščite
proti pokanju in ožigu plodov, mrež proti
toči, pri naložbah v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali oziroma
postavitev obor za rejo gojene divjadi ter pri
postavitvi namakalne opreme v lastni režiji
vlagatelja, mora biti popis izvedenih del za
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za živinorejo, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in
hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec
specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
7. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti
vsaj tri primerljive ponudbe različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
8. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalni izvod računa, ki se upravičencu ne
vrača ali overjeno fotokopijo tega računa; ter
dokazila o plačilih (overjena kopija položnice
oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu),
oziroma gradbeno situacijo pri gradbenih
delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu (overjena kopija položnice
oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu),
ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. ARSKTRP pri obravnavi
zahtevkov za plačilo upošteva tudi določila
31. člena Uredbe 1975/06/ES.
9. Če je pri predložitvi zahtevka upravičenca za enostavne naložbe prišlo do povečanja vrednosti naložbe preko praga za
enostavne naložbe (50.000 evrov upravičenih stroškov vseh načrtovanih naložb v
okviru iste vloge brez DDV) zaradi dviga cen
na trgu, ki je nastalo v obdobju od vložitve
vloge do predložitve zahtevka za izplačilo
sredstev, potem se šteje, da je vloga upravičena do izplačila podpore, če so izpolnjeni
vsi ostali pogoji za izplačilo sredstev.
10. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v
odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. novembrom tekočega leta, se zavržejo. Upravičenci lahko
ponovno pošiljajo zahtevke od 6. novembra
do 31 decembra tekočega leta.
11. Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku, navedenem
v odločbi o pravici do sredstev, mora že
prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od
vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi objektivnih razlogov
zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo
za naslednje tekoče leto, če je za to pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
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soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog
se poleg višje sile, pod pogojem določenem v petem odstavku 90. člena uredbe,
štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec
ni mogel dejavno vplivati.
12. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi
strojne ter transportne opreme, zamude pri
dobavi sadik večletnih rastlin, nepredvidena
gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe, smrt ali dolgotrajna
delovna nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
13. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju in naložbi (točke V.1, V.2 in V.3 iz razpisne dokumentacije)
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/58077-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do
15.30, v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana oziroma
oddati na vložišču ARSKTRP (na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP), od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh
MKGP. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo z 0,00. uro naslednjega dne po objavi
na spletnih straneh MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna
na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
naložbo.

Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev« enostavne naložbe / zahtevne naložbe (obkroži).
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev v okviru tega javnega
razpisa oziroma najkasneje do 31. 1. 2010.
Če je skupna višina zaprošenih sredstev
višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v
primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici
enak datum in čas (ura, minuta) oddaje,
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše 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.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni, od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Po pozivu dopolnjena vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata,
številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne
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vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, 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.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v
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roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, mora morebitno že prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe o obveznosti vračila sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o
izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred potekom rokov za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu
s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v
10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok,
če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega je
bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
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na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena Uredbe PRP. 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. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek,
ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. V kolikor zaradi neopravičljivega
razloga višina zahtevka po predlogu vlagatelja za več kot 3% presega upravičeno
višino zahtevka po izračunu ARSKTRP, se
za razliko uporabi znižanje zneska, glede
na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006. Če se ugotovi,
da je upravičenec namerno vložil napačen
zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz
podpore Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v
okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.

Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka.: 8h-15,30h; petek: 8h – 14,30 h
Kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

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

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h-11h
Odgovorna in kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

nada.gresak@lj.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj, Iva
Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

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

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@guest.arnes.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

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

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

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

T: 05 335 12 12

michaela.vidic@kvz-ng.si
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INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h-11h

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

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

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

INFO točka: ČZS
ponedeljek: 10h-14h; četrtek: 8h – 12 h in 13h – 14 h; petek: 8h – 10 h
Kontaktna oseba

Katja
Škerjanc

Jurčevič- Čebelarska zveza Slovenije, T: 01 729 61 10
katja.jurcevic@czs.si
Brdo 8, 1225 Lukovica
(četrtek)
040 436 513
(ponedeljek in petek)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5440-92/2009/19
Ob-8003/09
Na podlagi Sklepa št. 1098/2008/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2008, o evropskem letu boja
proti revščini in socialni izključenosti 2010
(OJ L 298/2008), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002,
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (OJ L
248/2002 in 99/2007 – popr.), Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne
23. decembra 2002, o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002,
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (OJ L
357/2002 in 345/2005 – popr.), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in Nacionalnega programa aktivnosti in prednostnih nalog za leto
2010 – Evropsko leto 2010, potrjenega s
strani Evropske Komisije dne 30. 7. 2009,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti Evropskega
leta boja proti revščini in socialni
izključenosti 2010
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih
načel Evropskega leta boja proti revščini
in socialni izključenosti 2010 (v nadaljnjem
besedilu: Evropsko leto 2010), ki se bodo
odvijale na nacionalni in lokalni ravni na
podlagi Nacionalnega programa aktivnosti
in prednostnih nalog za leto 2010 – Evropsko leto 2010, potrjenega s strani Evropske
Komisije dne 30. 7. 2009, ki je objavljen
na spletni strani ministrstva: http://www.
mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/29102009_national_Programme_SI_si.pdf (v nadaljevanju:
Nacionalni program).
Sofinancirani bodo projekti v okviru dveh
sklopov, in sicer:
1) Sklop 1: srečanja (npr. kongresi,
konference, delavnice, okrogle mize, seminarji in podobno), ki so povezana s cilji in

načeli Evropskega leta 2010, organizirane
s strani neprofitnih organizacij (v nadaljevanju: sklop 1) in
2) Sklop 2: aktivnosti neprofitnih organizacij, ki so usmerjene v in ki vključujejo
ciljne skupine tega javnega razpisa, vključno
s pripravo natečajev in drugih ustvarjalnih
dogodkov, npr. na področju športa in kulture
(v nadaljevanju: Sklop 2).
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbrati projekte, ki bodo v okviru Evropskega leta 2010
namenjeni ozaveščanju prebivalstva o problemu revščine in socialne izključenosti, seznanjanju najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz stisk, v katerih
so se znašli, razpravam v strokovni javnosti,
motiviranju ter podpori osebam, ki se soočijo
z revščino.
Cilj je v okviru obeh sklopov podpreti največ 15 projektov, predvidoma:
1) v sklopu 1 bo sofinanciranih največ
5 projektov ter
2) v sklopu 2 bo sofinanciranih največ
10 projektov.
Aktivnosti Evropskega leta 2010 morajo
biti namenjene zlasti naslednjim ciljnim skupinam:
– osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih
je prisotna visoka stopnja tveganja revščine
in katerih preživetje je pogosto odvisno od
socialnih transferjev (dolgotrajno brezposelni,
mladi brezposelni do 24 let, enostarševske
družine, starejše samske osebe);
– »revni zaposleni«: osebe, ki sicer delajo,
vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih dohodkov živijo pod pragom tveganja revščine,
delavci migranti in njihovi družinski člani;
– otroci (pri katerih je zaradi revščine ali
socialne izključenosti ogrožen njihov telesni,
duševni/čustveni in socialni razvoj);
– osipniki,
– starejše osebe (ki so zaradi revščine,
zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od
pomoči drugih);
– invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju;
– brezdomci, osebe s težavami zaradi odvisnosti, Romi, žrtve nasilja idr.,
– strokovna javnost, socialni partnerji, organizacije civilne družbe in še posebej organizacije, ki zastopajo in se borijo za interese
ljudi, ki se srečujejo z revščino in socialno
izključenostjo ter osebe, ki se soočajo z revščino.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so pravne osebe, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;
2. so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj,
vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost
oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti;
3. imajo ustrezno pravno in finančno
sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi
za izvedbo projekta ter morajo v projektu
aktivno sodelovati (stroški so vključeni v proračun projekta);
4. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave
ali likvidaciji;
5. imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno
zakonodajo;
6. niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim
ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna oziroma jim naročnik na kakršnikoli upravičeni
podlagi ne more dokazati hujše kršitve poklicnih pravil;
7. niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v kriminalni združbi ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Skupnosti;
8. če v drugem postopku javnega razpisa ali odobritev donacije, ki se financira iz
proračuna Skupnosti, ni bila ugotovljena resna kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev
iz uradnih evidenc. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev preverjalo na dan oddaje vloge na javni razpis.
5. Rok za izvedbo aktivnosti: aktivnosti
morajo biti izvedene v obdobju od oddaje
vloge na javni razpis do najkasneje, dne
31. 12. 2010. Aktivnosti pred oziroma po
tem obdobju naročnik ne bo sofinanciral.
6. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem
razpisu, bodo med drugim imeli naslednje
pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– izvajati projekt v skladu z Nacionalnim
programom;
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil;
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– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– zagotavljati ministrstvu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati ministrstvu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih izvedenih v okviru projekta.
7. Orientacijska vrednost javnega razpisa
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za Evropsko leto 2010
znaša 125.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo zagotovljena v okviru Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 za
namen priprave in organizacije aktivnosti
iz Nacionalnega programa, in sicer predvidoma:
1) 75.000,00 EUR za sklop 1;
2) 50.000,00 EUR za sklop 2.
Del sredstev se lahko izplača na podlagi sklenjenega aneksa k pogodbi o sofinanciranju projekta najkasneje do 30. 6.
2011.
Namenska sredstva EU predstavljajo
50 odstotkov celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške projekta.
Namenska sredstva slovenske udeležbe
predstavljajo 50 odstotkov celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
8. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek prijavitelja na posamezni projekt ter za posamezen sklop je:
1) v sklopu 1 najmanj 15.000,00
EUR in največ 25.000,00 EUR ter
2) v sklopu 2 najmanj 5.000,00 EUR
in največ 25.000,00 EUR.
Prijavitelji lahko predložijo vloge za
enega ali oba sklopa aktivnosti. Kolikor
posamezni prijavitelj prijavi oba sklopa aktivnosti, mora vsako prijavo oddati v ločeni
ovojnici z jasno oznako, za kateri sklop
gre (sklop 1 oziroma sklop 2).
9. Delež sofinanciranja projektov
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov
projekta, ki izhajajo iz upravičenih aktivnosti, opredeljeni v točki 12 tega javnega
razpisa, vendar vrednost sofinanciranja ne
sme biti:
1) manjša od 15.000, 00 EUR in večja od 25.000,00 EUR za sklop 1 ter
2) manjša od 5.000, 00 EUR in večja
od 25.000,00 EUR za sklop 2.
Stroške aktivnosti, za katere ministrstvo meni, da ne sodijo med upravičene
aktivnosti tega javnega razpisa, krije v celoti prejemnik sredstev.
Kolikor ministrstvo meni, da zaprošena višina sredstev za izvedbo posamezne
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta
ne ustreza dejanski vrednosti aktivnosti,
ki jo prijavitelj predvideva v okviru vloge
na ta javni razpis, lahko ministrstvo predlaga zmanjšanje zaprošene višine sredstev. Kolikor se prijavitelj z zmanjšanjem
sredstev ne bo strinjal, se šteje, kot da
odstopa od vloge.
Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje
pozitivno ocenjenemu upravičencu.

10. Način financiranja projektov
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem
izplačana na podlagi potrjenih zahtevkov
za izplačilo, ki jim bodo priložena vmesno
in končno poročilo ter dokazila o nastanku
ter plačilu upravičenih stroškov.
V primeru, ko je prijavitelj oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljen in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod
ali ustanova, bo prijavitelju po podpisu pogodbe v roku 30 dni izplačano predplačilo
v višini največ 20 odstotkov celotne potrjene vrednosti projekta. Kolikor prijavitelj
ne ustreza zgoraj navedenemu pogoju za
izplačilo predplačila v višini največ 20 odstotkov, mora za pridobitev predplačila in
pred podpisom pogodbe predložiti bančno
garancijo.
11. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena
razpisana sredstva, je proračunsko leto
2010. Obdobje upravičenosti stroškov je
od oddaje vloge na javni razpis do najkasneje dne 31. 12. 2010. Obdobje upravičenosti izdatkov oziroma izplačil iz proračuna je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 in
se lahko na podlagi sklenjenega aneksa k
pogodbi o sofinanciranju projekta podaljša
najkasneje do 30. 6. 2011.
12. Upravičene aktivnosti in upravičeni
stroški
V okviru sklopa 1 so upravičene tiste
aktivnosti, ki so povezane z organizacijo in
izvedbo srečanj (na primer: kongresi, konference, delavnice, okrogle mize, seminarji in podobno). Za izvedbo teh aktivnosti so
upravičeni naslednji stroški:
1) Stroški plač (z davki in prispevki)
in druga povračila stroškov dela:
– vsi stroški dela zaposlenih pri prijavitelju pri izvedbi srečanj in prireditev,
ki so predmet projekta (plače, za osebe
javnega in zasebnega prava z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila
stroškov v zvezi z delom na projektu (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela
itd.), nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo
(regres), dodatno pokojninsko zavarovanje (zakonsko obvezno);
2) Dnevnice, namestitve in potni
stroški:
– povračilo stroškov potovanj doma
in v tujini zaposlenih na projektu;
3) Stroški prostovoljcev:
– povračila stroškov prostovoljcev,
ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta, ki
niso višji od 1,6 EUR na uro na prostovoljca za opravljeno delo;
4) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer stroški organizacije in izvedbe
srečanj in prireditev ter stroški informiranja
in obveščanja javnosti o projektu:
– stroški predavateljev;
– stroški pogostitev;
stroški najema prostorov in druge
konferenčne opreme;
– stroški priprave in tiskanja brošur
in drugih gradiv, potrebnih za izvedbo srečanj in prireditev;
– stroški informiranja in obveščanja
javnosti o projektu;
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo srečanj in prireditev, ki
jih ob ustrezni utemeljitvi prijavitelja potrdi
strokovna komisija.
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V okviru sklopa 2 so upravičene tiste
aktivnosti, ki so povezane z aktivnostmi
neprofitnih organizacij, ki so usmerjene v
in ki vključujejo ciljne skupine tega javnega razpisa, vključno s pripravo natečajev
in drugih ustvarjalnih dogodkov, npr. na
področju športa in kulture. Za izvedbo teh
aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:
1) Stroški plač (z davki in prispevki) in
druga povračila stroškov dela:
– vsi stroški dela zaposlenih pri prijavitelju pri izvedbi srečanj in prireditev, ki so
predmet projekta (plače, za osebe javnega
in zasebnega prava z vsemi pripadajočimi
davki in prispevki), povračila stroškov v
zvezi z delom na projektu (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter drugi osebni prejemki
v skladu z veljavno zakonodajo (regres),
dodatno pokojninsko zavarovanje (zakonsko obvezno);
2) Stroški prostovoljcev:
– povračila stroškov prostovoljcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi projekta, ki
niso višji od 1,6 EUR na uro za opravljeno delo;
3) Stroški drugih zunanjih storitev, potrebnih za izvedbo aktivnosti:
– stroški informiranja in obveščanja
javnosti o projektu,
– stroški drugih zunanjih storitev, potrebnih za izvedbo aktivnosti;
4) Stroški najema:
– najem računalniške in programske
opreme;
– najem prostora in pisarniške opreme;
– najem vozil;
– drugi najemi, opredeljeni v programu
oziroma projektu.
5) Posredni stroški:
– posredni stroški, ki so povezani z
neposrednimi aktivnostmi projekta in so
preverljivi (na primer: stroški telekomunikacij, elektrike, ogrevanja, upravljanja,
stroški za potrošni material, drobni pisarniški material ipd.) v skupni vrednosti do
7 odstotkov od neposrednih upravičenih
stroškov projekta.
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec, identificiran
za namene DDV, upravičen do odbitka
DDV v skladu s predpisi, ki urejajo sistem
DDV.
Neupravičeni stroški v okviru sklopa 1
in sklopa 2:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, opreme in pohištva;
– stroški nakupa rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo vrednost 7 odstotkov neposrednih upravičenih stroškov projekta;
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz
drugih javnih virov;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Morebitne neupravičene stroške krije
upravičenec sam.
13. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila
na podlagi spodaj navedenih meril:
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Splošni merili za sklop 1 in sklop 2:
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Za sklop 2 pa kot sledi:
Merilo

1. Predlagani projekt je v DA
skladu s predmetom iz 2.
točke javnega razpisa

NE

2. Predlagani projekt se
DA
nanaša na vsaj 1 ciljno
skupino iz 3. točke javnega razpisa

NE

Cilji projekta

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale obeh splošnih meril, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne.
Vloge, ki bodo izpolnjevale splošni
merili, bodo ocenjene po naslednjih merilih za ocenjevanje projektov, in sicer za
sklop 1:
Merilo
1. Projekt omogoča široko strokovno razpravo na
temo revščine in socialne
izključenosti
2. Na podlagi identificiranja
problemov so predvideni
predlogi inovativnih strokovnih rešitev za odločevalce na nacionalni in lokalni ravni

Maksimalno
št. točk

Maksimalno
št. točk
5

1. Cilji projekta so konkretno
opredeljeni in uresničljivi

5

2. Doseganje ciljev je mogoče po zaključku projekta
preveriti (določeni so kazalci
za doseganje ciljev)

5

3. Cilji projekta so uresničljivi
v danih časovnih in finančnih
okvirih

5

Aktivnosti in metoda dela
4. Aktivnosti in metoda dela
so v projektu jasno opredeljeni

5

5. Aktivnosti in metoda dela
so zastavljeni v skladu s
končnim ciljem

5

6. Aktivnosti in metoda dela
so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih

5

Usmerjenost k ciljni skupini
5

3. Projekt omogoča obveščanje javnosti (preko strokovnih gradiv in publikacij
ter nastopov v različnih
medijih) in prispeva k ozaveščanju čim širšega kroga
prebivalstva o revščini in
socialni izključenosti

5

4. Projekt prispeva k seznanjanju ciljnih skupin z možnostmi za premostitev in
izhod iz stisk, v kateri so
se znašli

5

7. Aktivnosti v projektu predvidevajo pozitivne posledice
za položaj ciljne skupine

5

8. Projekt omogoča možnost
sodelovanja ciljne skupine

5

Finančna konstrukcija
9. Finančna konstrukcija projekta je uravnotežena, jasna
in pregledna

5

10. Finančna konstrukcija
omogoča izpeljavo projekta

5

Ustrezne reference in kadrovske zmogljivosti

5. Projekt omogoča vključevanje ciljnih skupin v nastajanje in/ali izvedbo aktivnosti

5

6. Finančna
konstrukcija
projekta je uravnotežena,
jasna in pregledna

5

7. Finančna
konstrukcija
omogoča izpeljavo projekta

5

8. Prijavitelj ima reference
iz izvajanja podobnih projektov

5

9. Prijavitelj ima ustrezne
kadrovske
zmogljivosti
(vire)

5

Skupaj

45

V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj
30 točk, vendar pri vsakem merilu vsaj 1
točko. Pri vseh merilih je razpon točk od
0-5: ocena povsem ustrezno 5 točk, delno
ustrezno 3 točke, še sprejemljivo 1 točka in
neustrezno 0 točk.

11. Prijavitelj ima reference
iz izvajanja podobnih projektov

5

12. Prijavitelj ima ustrezne kadrovske zmogljivosti
(vire)

5

Skupaj

60

V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj
40 točk, vendar pri vsakem merilu vsaj 1
točko. Pri vseh merilih je razpon točk od
0–5: ocena povsem ustrezno 5 točk, delno
ustrezno 3 točke, še sprejemljivo 1 točka in
neustrezno 0 točk.
Za sklop 1 velja, da imajo v primeru več
projektov z enakim številom točk prednost
projekti z večjim številom točk iz meril 6,
7, 8 in 9, pri čemer se upoštevajo merila v
zapisanem vrstnem redu.
Za sklop 2 velja, da imajo v primeru več
projektov z enakim številom točk prednost
projekti z večjim številom točk iz meril 9, 10,
11 in 12, pri čemer se upoštevajo merila v
zapisanem vrstnem redu.
14. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 15. točki tega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih ter
parafiranih obrazcih iz razpisne dokumentacije;

– bodo izpolnjevale pogoje razpisa (glej
točko 4);
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji.
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija. Strokovna komisija bo najprej preverila formalno
popolnost prejetih vlog. Kolikor bo ugotovljeno, da vloga ni formalno popolna, bo
takšna vloga zavržena. Formalno popolne
vloge bodo ocenjene na podlagi meril iz 13.
točke tega javnega razpisa.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bodo
predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (v sklopu 1 najmanj
30 točk in v sklopu 2 najmanj 40 točk), do
porabe razpoložljivih sredstev. Kolikor bo
skupna vrednost predlaganih projektov,
ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij,
presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli
prednost projekti z višjim številom točk. V
primeru, da več prijaviteljev doseže enako
število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo
na predlog prejemnikov sredstev presežena
skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi
projektov na predlog prejemnikov sredstev
odloči glede na doseženo število točk po zadnjih štirih merilih (v primeru sklopa 1 merila
6, 7, 8 in 9; v primeru sklopa 2 merila 9, 10,
11 in 12), pri čemer se upoštevajo merila v
zapisanem vrstnem redu.
V primeru preostalih razpoložljivih sredstev lahko ministrstvo sredstva ponudi naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu.
15. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je do vključno 5. 1.
2010.
Vloga mora biti oddana v papirnati obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Poleg tega pa je potrebno
Obrazec št. 1: Prijavnico in Obrazec št. 2:
Finančni načrt, posredovati na CD ROM-u
ali DVD-ROM-u v Wordovi oziroma Excelovi obliki.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z
vključno 5. 1. 2010. Vloge, ki bodo oddane
osebno, morajo biti oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana,
do zgoraj navedenega datuma, do 12. ure.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo prijavitelju vrnjene neodprte.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Vloga JR – Evropsko leto 2010 – sklop 1« oziroma »Ne odpiraj – Vloga JR – Evropsko leto 2010 – sklop
2«. Uporabite obrazec za označbo vloge
(Razpisna dokumentacija – priloga št. 3).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži največ dve vlogi za sofinanciranje, vendar ne več kot eno na sklop.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za
ocenjevanje.
16. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo dne 8. 1.
2010, ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, in bo javno. V primeru
prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval
predstojnik ministrstva, odloči, da odpiranje
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vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred
predvidenim datumom javnega odpiranja z
obvestilom na spletnih straneh www.mddsz.
gov.si.
Po preteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo strokovna komisija najkasneje v roku 5 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti, na
elektronski naslov prijavitelja naveden v
prijavnem obrazcu (obrazec št. 1 razpisne
dokumentacije, točka I. Podatki o projektu).
Prijavitelji morajo dopolnitev vloge posredovati v zgoraj določenem roku v papirnati
obliki ter v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge JR –
Evropsko leto 2010 – sklop 1« oziroma »Ne
odpiraj – Dopolnitev vloge JR – Evropsko
leto 2010 – sklop 2«, in dopolnitev oddati
na način določen za vlogo (osebno ali priporočeno).
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v
določenem roku, bodo zavržene.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom
odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega
razpisa obvestilo najkasneje v 30 dneh po
zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
O morebitni pritožbi zoper sklep bo odločil predstojnik ministrstva. Prijavitelj lahko
pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od
prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku
15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo.
18. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na
spletni strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve www.mddsz.gov.si. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-77-85 (Danica Ošlaj) ali
01/369-77-93 (Maja Pintar) ob ponedeljkih,

sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13.
do 15. ure. Odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni
na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 617/09
Ob-8006/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Uredbo o metodologiji za
določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor večletnih kulturnih projektov na
področjih umetnosti, ki jih bo v obdobju
2010–2013 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-VP-2010-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje večletnih kulturnih projektov v obdobju od
2010–2013, ki izkazujejo večletno kontinuiteto delovanja in so dosegli visoko stopnjo
prepoznavnosti v javnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvena umetnost: avtorski opus; organizacija
mednarodnih festivalov in platform; glasbena umetnost: organizacija festivalov in koncertnih ciklov, podporni projekti na področju
glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade);
intermedijska umetnost: organizacija mednarodnih festivalov, produkcija in postprodukcija
zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do
izvedbe segajo preko koledarskega leta ter
specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti; likovna umetnost: organizacija večletnih projektov, festivalov, bienalov in
nacionalnih strokovnih nagrad.
Izvajalci programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom
pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji, javni zavodi, ki v letu 2009 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2010 s
strani ministrstva, ter samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid ministrstva
za kulturo, ki delujejo na razpisnih področjih
(v nadaljevanju: izvajalci).
2. Cilji razpisa: Ministrstvo za kulturo bo
večletne kulturne projekte na področju umetnosti v obdobju 2010–2013 v okviru projektnega razpisa JPR-VP-2010-2013 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov
s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, zagotavljanje
njihove kontinuitete, spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti in raznolikosti umetniškega izraza, povečanje dostopnosti kulturnih
dobrin in ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in

Št.

98 / 4. 12. 2009 /

Stran

3039

poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi
partnerji, spodbujanje koprodukcij, podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih
festivalov, platform in prireditev.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so skladno s
80. in 81. členom ZUJIK: kulturna društva
in pravne osebe zasebnega prava (zavodi,
ustanove, zadruge), ki ustvarjajo in posredujejo javne kulturne dobrine na razpisnih
področjih.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulture.
Samozaposleni na področju kulture so
fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih
področjih.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, izvajalca, ki poslovno
in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo.
Večletni projekt je posamična kulturna
aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota in ki izkazuje kontinuiteto
delovanja.
Avtorski opus na področju uprizoritvene
umetnosti je večletni projekt z jasnim umetniškim konceptom posameznega avtorja,
avtorske skupine ali kulturne organizacije,
ki bistveno prispeva k raznolikosti gledališkega izraza.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati na posameznih področjih in podpodročjih razpisa
določenih odstotkov predvidenih stroškov
ter ne sme presegati najvišje možne zaprošene višine, kot je določena na posameznih
področjih razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
in prihodkov celotnega projekta v finančni
zgradbi, ujemajo.
4. Razpisna področja
Ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje večletne projektne sklope:
4.1. Uprizoritvena umetnost:
– Avtorski opus;
– Organizacija mednarodnih festivalov
in platform.
4.2. Glasbena umetnost:
– Organizacija festivalov in koncertnih
ciklov;
– Podporni projekti na področju glasbene
umetnosti (tekmovanja in nagrade).
4.3. Intermedijska umetnost:
– Organizacija mednarodnih festivalov;
– Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe
segajo preko koledarskega leta, ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za
ohranitev in razvoj področja intermedijske
umetnosti.
4.4. Likovna umetnost:
– Organizacija večletnih projektov;
– Organizacija festivalov;
– Organizacija bienalov;
– Nacionalne strokovne nagrade.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-
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umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca; v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora izvajalec dostaviti v zahtevanem roku);
– ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva za kulturo
in delujejo na razpisnih področjih (obvezno
dokazilo: originalna izjava izvajalca);
– kot javni zavodi v letu 2009 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2010 s strani
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca);
– prijavljajo projekte, ki bodo realizirani v
obdobju od 2010 do 2013 (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007,
2008 in 2009, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti (obvezno dokazilo: originalna
izjava izvajalca);
– prijavljajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih;
– ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za
kulturo za leto 2009 ali 2010, na razpisih
Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, Javne agencije za
knjigo RS in drugih ministrstev – z izjemo
koprodukcij na področju uprizoritvene umetnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
izvajalca);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z
namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava
izvajalca);
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj – z izjemo koprodukcij na
področju uprizoritvene umetnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava izvajalca).
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci
(upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.1. Uprizoritvena umetnost
6.1.1. Avtorski opus
Na razpis se lahko za podpodročje Avtorski opus prijavijo izvajalci, ki:
– so v obdobju 2007–2009 ustvarili vsaj
dve (2) produkciji in izvedli vsaj dve (2) mednarodni gostovanji;
– v obdobju 2010–2013 prijavljajo vsaj
štiri (4) enote s področij Produkcija in postrpodukcija v Sloveniji in/ali Mednarodno gostovanje, od tega najmanj eno (1) premierno
produkcijo v Sloveniji;
– za izvedbo celotnega avtorskega opusa zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti in na letni ravni za največ 50.000 €.
6.1.2. Organizacija mednarodnih festivalov in platform
Na razpis se lahko za podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov in platform
prijavijo izvajalci, ki:
– so v obdobju 2007–2009 organizirali
vsaj en (1) mednarodni festival ali predstavitveno platformo;
– v obdobju 2010–2013 prijavljajo izvedbo vsaj dveh (2) mednarodnih festivalov ali
predstavitvenih platform;
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– za izvedbo enega (1) festivala ali platforme zaprošajo za največ 60% celotne
vrednosti festivala ali platforme oziroma za
največ 70.000 €.
6.1.3. Koprodukcije
Na področju uprizoritvene umetnosti lahko prijavitelji, ki imajo status pravne osebe,
prijavljajo premierne produkcije na podpodročju Avtorski opus oziroma festivale ali
platforme na podpodročju Organizacija
mednarodnih festivalov in platform kot koprodukcije. Koprodukcije so po obsegu in
kvaliteti nadstandardne enote več izvajalcev (prijaviteljev), katerih stroški izvedbe so
upravičeni za sofinanciranje, če so natančno
razmejeni v koprodukcijskem dogovoru in se
ne prekrivajo.
Prijavitelji lahko v koprodukciji prijavlja
enoto ali festivale kot:
– Mala koprodukcija – vsak koproducent
lahko zaproša za 40% zaprošenih sredstev
(vendar vsi koproducenti skupaj, ne glede
na skupno število koproducentov, ne morejo
zaprositi za več kot 100% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote male koprodukcije v celoti ne sme presegati zaprošene
vrednosti 1 premierne produkcije ali festivala/enote razpisa, opredeljene v drugi alineji
točke 6.1.1. in v tretji alineji točke 6.1.2.);
– Srednja koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 70% zaprošenih
sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj,
ne glede na skupno število koproducentov,
ne morejo zaprositi za več kot 200% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote
srednje koprodukcije v celoti ne sme presegati dvakratne zaprošene vrednosti 1 premierne produkcije ali festivala/enote razpisa,
opredeljene v drugi alineji točke 6.1.1. in v
tretji alineji točke 6.1.2.);
– Velika koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 100% zaprošenih
sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj,
ne glede na skupno število koproducentov,
ne morejo zaprositi za več kot 300% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote
velike koprodukcije v celoti ne sme presegati trikratne zaprošene vrednosti 1 premierne
produkcije ali festivala/enote razpisa, opredeljene v drugi alineji točke 6.1.1. in v tretji
alineji točke 6.1.2.).
Celotna zaprošena vrednost ne sme
presegati 70% celotne vrednosti nadstandarnde premierne produkcije oziroma 60%
celotne vrednosti nadstandardnega festivala
ali platforme.
6.2. Glasbena umetnost
6.2.1. Organizacija festivalov in koncertnih ciklov
– Na razpisu lahko kandidirajo izvajalci,
ki so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj
tri (3) glasbene festivale oziroma enega (1)
ali dva (2), če je festival bienalne narave, ali
vsaj tri (3) koncertne cikle;
– Glasbeni festival ali koncertni cikel
mora obsegati najmanj pet (5) in največ
trideset (30) koncertov in spremljajočih dogodkov;
– Najvišja zaprošena vsota za izvedbo
enega (1) glasbenega festivala ali koncertnega cikla ne sme presegati 65.000 € in
50% predvidenih stroškov.
6.2.2. Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade)
– Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci,
ki so v obdobju 2007–2009 izvedli vsaj tri
(3) tovrstne projekte nacionalnega značaja
oziroma, ki za nova tekmovanja predložijo
izjavo ali priporočilo ustrezne izobraževalne
(visokošolske), umetniške ali kulturne inštitu-

cije ali referenčnega subjekta (mednarodno
uveljavljenega strokovnjaka z referencami,
ipd) o nacionalnem pomenu prijavljenega tekmovanja;
– Najvišja zaprošena vsota za podporne
projekte lahko znaša 25.000 € na letni ravni in
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov.
6.3. Intermedijska umetnost
6.3.1. Organizacija mednarodnih festivalov
Na razpisu lahko za podpodročje Orgaizacija mednarodnih festivalov kandidirajo izvajalci, ki so v obdobju 2007–2009 letno izvedli
vsaj en (1) mednarodni intermedijski festival,
katerega nadaljevanje prijavljajo, z najmanj
desetimi (10) dogodki in s številčno uravnoteženo mednarodno udeležbo, na letni osnovi
ne zaprošajo za več kot 50.000 €, zaprošena
vrednost festivala ne presega 50% celotne
vrednosti, ter se na razpis prijavljajo z največ
enim (1) festivalom;
6.3.2. Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe
segajo preko koledarskega leta ter specifičnih
podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti
Gre za podpodročje projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega
leta ali pa je njihova izvedba vezana na več
letno obdobje. Kandidirajo lahko izvajalci, ki so
v obdobju 2007–2009 izvedli vsaj en (1) sam
enovit zahtevnejši projekt, ki od načrtovanja
do izvedbe sega preko obdobja koledarskega
leta, ali specifični podporni program, pomemben za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti (samo oblikovanje spletnih
strani ni upravičen strošek!), ter na letni osnovi
ne zaprošajo za več kot 50.000 €, zaprošena
vrednost pa ne presega 70% celotne vrednosti, ter se na razpis prijavljajo z največ enim
zahtevnejšim projektom, ki od načrtovanja
do izvedbe sega preko koledarskega leta ali
samo z enim specifičnim podpornim programom, pomembnim za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti.
6.4. Likovna umetnost
6.4.1. Organizacija večletnih projektov
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki:
– so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj
dva (2) projekta, vezana na večletno realizacijo na nacionalni ali mednarodni ravni (ciklusi, kolonije, tematsko zaokroženi večletni
projekt);
– v obdobju 2010–2013 načrtujejo vsaj dva
(2) projekta, vezana na večletno realizacijo na
nacionalni ali mednarodni ravni;
– zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota
ne presega 15.000 € na letni ravni.
6.4.2. Organizacija festivalov
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki:
– so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj
en (1) festival na nacionalni ali mednarodni
ravni;
– v obdobju 2010–2013 načrtujejo izvedbo
vsaj treh (3) festivalov na nacionalni ali mednarodni ravni;
– zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota
ne presega 20.000 € na letni ravni.
6.4.3. Organizacija bienalov
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki:
– so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj
en (1) bienale na nacionalni ali mednarodni
ravni;
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– v obdobju 2010–2013 načrtujejo izvedbo
vsaj dveh (2) bienalov na nacionalni ali mednarodni ravni;
– zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota
ne presega 18.000 € na letni ravni.
6.4.4. Nacionalne strokovne nagrade
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki:
– so v obdobju 2005–2009 podelili vsaj tri
(3) nagrade s statusom strokovne nagrade na
nacionalni ravni;

– v obdobju 2010–2013 načrtujejo podelitev vsaj dveh (2) strokovnih nagrad na
nacionalni ravni;
– zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti in za največ 12.000 € na letni ravni.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje minister za področja, ki so
predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog
bo prijavila zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
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Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni Odločbi o izboru
projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača.

8. Razpisni kriteriji
8.1. Splošni razpisni kriteriji:
Reference prijavitelja
reference avtorja, avtorskih skupin v obdobju 2007–2009 ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega
ustvarjalca;
in (ali) aktualna in kakovostna ponudba predlagatelja, avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta
v obdobju 2010–2013
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
stopnja izvedljivosti projekta; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt

9+11
20

8
10

projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti

5

sodelovanje v projektu Svetovna prestolnica knjig 2010 in/ali Evropska prestolnica kulture 2012

2

8.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
8.2.1. Uprizoritvena umetnost
8.2.1.1. Avtorski opus
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta

25

umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru

10

prepoznavnost avtorja in njegovega dela v strokovni javnosti

10

8.2.1.2 Organizacija mednarodnih festivalov in platform
kvaliteten, vsebinsko bogat in zaokrožen ter organizacijsko dovršen program; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta

20

predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski
kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);

7

umeščenost festivala/platforme v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru ter njegova prepoznavnost v
strokovni javnosti
pomembnost festivala v smislu razvoja slovenske uprizoritvene umetnosti

10
8

8.2.2. Glasbena umetnost
8.2.2.1. Organizacija festivalov in koncertnih ciklov
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti

10

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

10

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

10

kvaliteten, vsebinsko bogat in zaokrožen ter organizacijsko dovršen program; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta

15

8.2.2.2 Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade)
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo izvirno zasnovo v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta

25

je nacionalnega značaja

20

8.2.3. Intermedijska umetnost
Mednarodni festivali ter Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega
leta ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti
Utemeljitev večletnega koncepta

15

Tehtnost in aktualnost vsebinske zasnove

10

Izvirnost in inovativost

10

Dostopnost: predvideno število obiskovalcev/uporabnikov, število postprodukcij, cenovna dostopnost

10

1

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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8.2.4. Likovna umetnost
8.2.4.1 Organizacija večletnih projektov, festivalov
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi

10

zaokroženost in celovitost, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta

10

umeščenost in prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru

10

prispevek k razvoju in promociji sodobne likovne umetnosti Slovenije

10

predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski
kulturni prostor, evropsko, svetovno občinstvo)

5

8.2.4.2. Organizacija bienalov
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi

5

zaokroženost in celovitost, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta

10

umeščenost in prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru

15

prispevek k razvoju in promociji sodobne likovne umetnosti Slovenije

10

predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski
kulturni prostor, evropsko, svetovno občinstvo)

5

8.2.4.3. Nacionalne strokovne nagrade
umeščenost in prepoznavnost nagrade v strokovni javnosti

20

prispevek k razvoju in promociji sodobne likovne umetnosti Slovenije

15

tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve celotnega projekta

10

9. Uporaba kriterijev
9.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
in prednostnem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100
točk (55 točk za splošne kriterije in 45 točk
za prednostne kriterije za posamezna področja), financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od
81 do 100 točk), obsega in realne finančne
zahtevnosti projekta ter višine sredstev, namenjenih razpisu.
10. Predvidena vrednost:
10.1. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet večletnega projektnega razpisa JPR-VP-2010-2013
je na letni ravni predvidoma 1.809.580 €.
10.2. Predvidene razpisne vrednosti po
razpisnih področjih so naslednje:
– Uprizoritvena umetnost predvidoma:
600.000 € na letni ravni.
– Glasbena umetnost predvidoma:
650.000 € na letni ravni.
– Intermedijska umetnost predvidoma:
259.580 € na letni ravni.
– Likovna umetnost: predvidoma:
300.000 € na letni ravni.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010,
2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisni rok: razpis se prične 4. 12.
2009 in zaključi 15. 1. 2010.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;

– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (izjave);
– prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih in projektnih sklopih razpisa z navedbo
obveznih prilog).
Izvajalec mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3,
– obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke,
povezane z izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
14.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in projektni sklop ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov
na posamezno področje, mora vsak projekt poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Tiskani vlogi za intermedijsko področje
mora prijavitelj v ovojnici priložiti tudi elektronsko verzijo na CD/DVD ali USB kompatibilnem mediju (ni obvezno za medijske
odzive).
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 15. 1. 2010 oziroma najkasneje ta

dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis z oznako JPR-VP-2010-2013, z obvezno
navedbo razpisnega področja in podpodročja
(npr. Uprizoritvena umetnost – Avtorski opus).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).
14.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
razpisna dokumentacija.
Za neupravičeno osebo se šteje oseba,
katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil
in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter z
uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge izvajalcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki niso popolne.
15. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Uprizoritvena umetnost: mag. Mojca
Jan-Zoran, Mojca.Jan-Zoran@gov.si;
– Glasbena umetnost: Biserka Močnik,
Biserka.Mocnik@gov.si;
– Intermedijska umetnost: dr. Matjaž Šekoranja, Matjaz.sekoranja@gov.si;
– Likovna umetnost: Judita Krivec-Dragan, Judita.Krivec-Dragan@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministr-
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stva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo v
prostorih ministrstva na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju, v četrtek, 10. 12. ob 10. uri.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 13.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
22. 1. 2010.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
18. Razpisi in prehajanje med razpisi
18.1. Izvajalec se lahko prijavi na razpis
JPR-VP-2010-2013 tudi, če se je prijavil na
razpis za izvajalca kulturnih programov z
oznako JPR-PROG-2010-2013. V primeru,
da se je izvajalec prijavil tudi na razpis za izvajalca kulturnih programov z oznako JPRPROG-2010-2013 in bil na njem izbran, se
njegova vloga na razpis JPR-VP-2010-2013
zavrne.
18.2. Prehajanje projektov z večletnega
na enoletni projektni razpis
V primeru, da izvajalec s prijavo na
večletni projektni razpis z oznako JPRVP-2010-2013 ne zadosti vsem kriterijem
in ne dobi zadostnega števila točk, lahko, v
primeru, če strokovna komisija spozna del
prijavljenega večletnega projekta kot vrhunskega in ga je mogoče izvesti v enem letu,
v enem projektnem sklopu, ter izpolnjuje
razpisne pogoje za enoletni projektni razpis JPR-UM-2010, projekt preide v ponovno
ocenjevanje v okviru enoletnega projektnega razpisa in se obravnava skupaj z ostalimi
prispelimi vlogami. Izvajalec mora svoje strinjanje za prehajanje med večletnim projektnim razpisom JPR-VP-2010-2013 in enoletnim projektnim razpisom JPR-UM-2010
vnaprej podati na posebni izjavi, ki je v
obrazcu 2 in je obvezen del prijavne dokumentacije. Brez omenjene izjave se smatra,
da se izvajalec s prehajanjem vloge na tak
način ne strinja.
18.3. Izvajalci večletnih javnih kulturnih
projektov, ki bodo izbrani znotraj razpisa
z oznako JPR-VP-2010-2013 v obdobju
2010–2013 na področju uprizoritvene umetnosti, podpodročje Avtorski opus, v tem obdobju s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na letnih javnih razpisih oziroma javnih
pozivih, z izjemo ciljnih razpisov, kolikor to
izhaja iz navedbe pogojev.
Ministrstvo za kulturo
Št. 2049/2009
Ob-7915/09
Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
v skladu s sklepom nadzornega sveta družbe objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
1.1. Stanovanje št. 13, v izmeri 43,57 m2,
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, Ka-

mnogoriška cesta 43, Ljubljana, s pripadajočo kletjo, v izmeri 2,55 m2 in z identifikacijsko
oznako stanovanja št. 1738-342-53.E. Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 2780/53,
k.o. Dravlje. Izklicna cena nepremičnine
znaša 81.000,00 EUR.
1.2. Stanovanje A.1.10 št. 7, v izmeri
26,00 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe, Zadobrovška cesta 18, LjubljanaPolje, s kletjo, v izmeri 4,40 m2, s parkirnim
prostorom, v izmeri 12,70 m2 in z identifikacijsko oznako stanovanja št. 1772-2614-7.E.
Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 516/7,
k.o. Slape. Izklicna cena nepremičnine znaša 55.500,00 EUR.
1.3. Stanovanje A.1.11, št. 8, v izmeri
26,00 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe, Zadobrovška cesta 18, LjubljanaPolje, s kletjo, v izmeri 4,50 m2, s parkirnim
prostorom, v izmeri 11,00 m2 in z identifikacijsko oznako stanovanja št. 1772-2614-8.E.
Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 516/8,
k.o. Slape. Izklicna cena nepremičnine znaša 54.000,00 EUR.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin
na sedežu podjetja Spekter, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7, tel. 03/56-33-014. Kontaktna oseba: Branko Arnšek. Ogled nepremičnin bo izveden po predhodnem dogovoru.
2. Pogoji prodaje
Vse nepremičnine so proste bremen in
oddane v najem za nedoločen čas. Prodajalec je na nepremičninah pod št. 1.2. in 1.3.
vpisan kot etažni lastnik v Zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, za nepremičnino pod št. 1.1. pa je vložen predlog za
vknjižbo lastninske pravice pri glavnem ZK
vložku št. 2780, k.o. Dravlje.
Nepremičnine se prodaja po sistemu »videno–kupljeno«. Poznejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
V izklicnih cenah ni zajet davek na promet z nepremičninami. Vse dajatve v zvezi s
sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske
pravice nosi kupec.
Nepremičnine se prodaja po sistemu »videno–kupljeno«.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene. Merilo za izbiro ponudnika je
najvišja cena.
Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
po prejemu predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil in mu plačana varščina zapade kot
skesnina.
Kupec mora preostanek kupnine plačati
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal
kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zapade v korist prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bosta
izvedena v roku enega tedna po plačilu celotne kupnine.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu. Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
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Za resnost ponudbe mora zainteresirani
kupec najkasneje tri dni pred potekom roka
za prijavo plačati varščino v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine, za
katero je ponudnik.
Varščina se nakaže na poslovni račun
podjetja Spekter, d.o.o., Trbovlje, številka
02330-0012666357, ki je odprt pri NLB, s
pripisom namena nakazila: 'varščina za zbiranje ponudb'. Izbranim ponudnikom bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 8
dni po izboru najugodnejših ponudnikov.
Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– navedbo nepremičnine, za katero se
ponudnik prijavlja na javni razpis,
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, s tem da mora fizična oseba priložiti
potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega
dokumenta ter davčno številko in številko
njenega TRR, pravne osebe pa izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni ter matično številko, davčno številko
in številko poslovnega računa,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– dokazilo o plačani varščini, potrjeno s
strani banke,
– izjavo, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 11. 12. 2009, do
10. ure, na naslov: Spekter, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
4. Postopek izbire
4.1. Prispele ponudbe bodo komisijsko
odprte in pregledane.
4.2 Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
V primeru, da za isto stanovanje dva ali več
ponudnikov ponudi enako kupnino, se bo
med njimi opravila javna dražba, na kateri
se bo stanovanje prodalo osebi, ki bo ponudila najvišjo kupnino.
4.3. O odločitvi bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 15 dni po izbiri najugodnejših
ponudnikov.
4.4. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin na sedežu Spektra, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7, tel. 03/56-33-014. Ogled
nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Branko Arnšek.
4.5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
Spekter d.o.o.
Ob-7963/09
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za programe:
1. Strojništvo, za naslednja predmetna
področja:
– ekonomika podjetja (EKP),
– priprava in vodenje proizvodnje
(PVP).
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2. Poslovni sekretar, za naslednja predmetna področja:
– gospodarsko pravo (GOP),
– osnove upravljanja in organizacija poslovanja (UOP),
– poslovni tuji jezik 1 – angleščina
(PTJ1).
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) bo naziv predavatelj
višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj.
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
– Izobrazbe – (Pravilnik o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja strojništvo – Uradni list RS,
št. 90/08).
– Izobrazbe – (Pravilnik o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja poslovni sekretar – Uradni
list RS, št. 90/08).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10. dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Št. 430-0027/2009
Ob-7874/09
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/04) in
Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 1/98), objavlja Občina Ivančna
Gorica
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
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2. Predmet koncesije
Koncesija se podeli za celotno območje
Občine Ivančna Gorica, na katerem je osem
pokopališč, in sicer Ambrus, Krka, Leščevje,
Muljava, Stična, Šentvid pri Stični, Višnja
Gora in Zagradec ter bodoče pokopališče v
Ivančni Gorici.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
2. točki, se na območju občine podeli le ena
monopolna koncesija.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 4 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača
koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3
odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi
v preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne, tehnične in kadrovske pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000,00 EUR.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Ivančna Gorica, po objavi
razpisa, v času uradnih ur, in sicer: v ponedeljek, med 7.30 in 11. uro in med 12. in
15. uro, v sredo, med 7.30 in 11. uro in 12.
in 16.30 uro in v petek, med 7.30 in 11. uro
in 12. in 13. uro.

I.

Športna vzgoja otrok mladine in študentov v višini do

II.

Vrhunski šport v višini do

III.

Kakovostni šport v višini do

IV.

Športna rekreacija v višini do

V.

Šport invalidov v višini do

7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Ivančna Gorica, predlog za izbor
koncesionarja, ki ga posreduje županu Občine Ivančna Gorica, ki pred odločbo Občinske uprave s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene
koncesijsko pogodbo župan.
9. Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti do 14. 12. 2009.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: »ne odpiraj – Javni razpis za koncesijo
za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 10. 12.
2009, do 9. ure. Javno odpiranje ponudb
bo istega dne v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, 1295
Ivančna Gorica, ob 12. uri.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbire koncesionarja na Občinskem svetu
Občine Ivančna Gorica.
14. Občina Ivančna Gorica si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Ivančna Gorica
Št. 671-46/2009
Ob-7875/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje programov športa ter najemu
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in
3/05) ter Odlokom o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 1/09) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu
2010, ki jih na osnovi sprejetih programskih
nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska
Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

70.672 EUR
4.455 EUR
22.275 EUR
5.940 EUR
593 EUR

VI.

Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v višini do

5.940 EUR

VII.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v višini do

8.905 EUR

VIII.

Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in nakup športne opreme v višini do

23.120 EUR

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vrednost razpisanih programov za leto
2010 znaša 141.900 EUR.
Izgradnja novih športnih objektov se sofinancira iz posamezne proračunske postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo
upravičeni:
– prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih delov, ki so financirani ali
sofinancirani iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji športnih prireditev oziroma
programov, za katere je bil posebej objavljen
javni razpis in so že sofinancirani s strani
Občine Ilirska Bistrica.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z
veljavnimi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane
Občine Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje
športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu
2009 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov
ni izkoristil, v letu 2010 ustrezno zmanjša
sredstva sofinanciranja za programe, ki v
letu 2009 niso bili izvedeni.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in
kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter
najemu športnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava,
OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter
ustrezne druge obrazce glede na vsebino
programov, na katere se prijavitelj prijavlja.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamezen program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva
na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih
prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju
in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa,
pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica.
Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku
ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala ali

članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v
tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najpozneje do 29. 12. 2009,
do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na
javni razpis Šport 2010 – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene
vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa v glasilu
Občine Ilirska Bistrica – Bistriški odmevi do
zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri: odpiranje ponudb bo dne 29. 12. 2009,
ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki
jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb in
pozvani k sklenitvi pogodbe.
7. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel.
št. 05/714-13-61, kontaktna oseba: Luka
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-286/2009
Ob-7876/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 1/09 z dne 9. 1.
2009) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica
(Bistriški odmevi, uradne objave št. 4, II.
leto, 1 z dne 29. 11. 2008), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2010.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi
skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica
in izvajajo dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da vključuje
občane Občine Ilirska Bistrica,
– da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno
leto,
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– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno
opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina
odobrenih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine
Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se
sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so
pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih,
publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip
Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o
grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma
navesti, da je program sofinancirala Občina
Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so
dolžni izročiti po tri izvode izdanih publikacij
(plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale
tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70% zagotovljenih sredstev
organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
– največ 30% zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža
v Občini Ilirska Bistrica, njihov program pa
vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica.
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, državne, mednarodne organizacije
oziroma društva),
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica,
– kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenih
programov,
– pričakovana višina sofinanciranja s
strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto
2010 zagotovljenih 15.036 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2010,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave,
ki bodo prispele najpozneje do 30. 12. 2009,
do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2010 –
ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
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biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa, v bistriškem občinskem glasilu Bistriški odmevi, do
zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izidu javnega razpisa: odpiranje ponudb bo
dne 4. 1. 2010, ob 12. uri. Odpiranje ponudb
ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska
komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini
Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan
Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o
izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele
vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja
o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v
tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže
kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-0018/2009-3
Ob-7877/09
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetim Posamičnim
programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine na 11. seji Občinskega sveta,
z dne 23. 4. 2008, ter na 16. seji občinskega
sveta, z dne 16. 6. 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
a) Kabelsko komunikacijski sistem – KKS
Mežica v Občini Mežica (v nadaljevanju: Kabelski sistem). Kabelski sistem se je pričel
graditi leta 1989.
Vrednost vgrajene opreme, sredstev in
izvršenih gradbenih del je ocenjena na tržno
vrednost 66.000,00 € z DDV.
Izhodiščna cena za Kabelski sistem je
določena na podlagi cenitvenega poročila
– junij 2009, ki ga je izdelal sodni cenilec
za elektro stroko in preizkušeni ocenjevalec
vrednosti strojev in opreme, ter s sklepom
Občinskega sveta Občine Mežica, ki je na
16. seji dne 16. 6. 2009 potrdil Posamični
program ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Mežica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15. dneh od sprejema sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati
kupnino v enkratnem znesku najkasneje v
8. dneh od dneva podpisa kupoprodajne po-
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godbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od
namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe
s prodajalcem.
3. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
4. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene
(javno zbiranje ponudb).
5. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe;
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki
dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p.
ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma
predložitve ponudbe), ID št. za DDV ter številko transakcijskega računa za pravne osebe oziroma s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.);
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru manjših ponudbenih razlik (do
1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele v zaprti ovojnici, do 11. 12. 2009, do
10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, z oznako »Ne odpiraj!
Javno zbiranje ponudb. Nepravočasne in
nepravilno označene ponudbe se neodprte
vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo
javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak
delovni dan, na tel. 02/82-79-357 – Mateja
Mešnjak ali e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
3. Razpisna dokumentacija je na spletni
strani www.mezica.si.
Občina Mežica
Ob-7891/09
Občina Izola, Urad za okolje in prostor,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: Občina), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju
ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba),
Odlokom o dodelitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola (Uradne objave

Občine Izola, št. 17/07) in na podlagi Javnega poziva za oddajo ponudb za pridobitev
stavbne pravice v Občini Izola po metodi
zbiranja ponudb, vabi zainteresirane ponudnike, oddajo svojo ponudbo za pridobitev
stavbne pravice v Občini Izola
javni razpis
za podelitev stavbne pravice
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za podelitev stavbne pravice in izhodiščna cena
Predmet javnega razpisa so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parc. št. 2589/1,
k.o. Izola, v površini 2.018 m2 za obdobje
stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno
536.788,00 €.
b) Nepremičnina s parc. št. 2589/1, k.o.
Izola, v površini 392,00 m2, za obdobje
stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno
114.856,00 €.
c) Za del nepremičnin območja A, na SV
delu gradbene parcele 1 v območju urejanja
z OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti – (del parc. št. 2612, del, parc. št. 2610,
del parc. št. 2608/5, del parc. št. 2609, in
del parc. št. 2603/3, del parc. št. 2621/1,
del parc. št. 2620, del parc. št. 2635, del
parc. št. 2619, del parc. št. 2611, del parc.
št. 2608/9, del parc. št. 2615/1, del parc.
št. 2617/1, del parc. št. 2510/18, vse k.o.
Izola) v površini zemljišča 10.000 m2 za obdobje stavbne pravice 30 let, z izhodiščno
ceno 860.000,00 €.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določeno na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo nadomestila za stavbno pravico v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je podelitev stavbne pravice na zgoraj navedenih
nepremičninah ter po sklenitvi pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice. Nepremičnina
bo podeljena ponudniku, za katerega bo
imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne
pravice v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotnega nadomestila in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v posest s pravico vpisa
stavbne pravice na podeljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujenega nadomestila
dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pravice na svoje ime.
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4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/660-0200, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov: kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s poooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše
informacije z zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov: barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 20.000,00 EUR na račun Občine Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic: 00
4783902007. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice
z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice v roku 30 dni od poziva,
se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine, v višini
20.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za podelitev stavbne pravice nepremičnine pod
točko »a), b), c)«, najpozneje do 18. 12.
2009 do 24. ure, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov
ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v
pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
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Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
podelitve stavbne pravice na nepremičninah
in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa«.
Občina Izola
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Javne dražbe
Št. 352-68/2005/168

Ob-7917/09

Delni preklic
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o državnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07
in 55/09 – odl. US), delno preklicuje javno
dražbo za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, MMP Zavrč, MMP
Dobovec in MMP Bistrica ob Sotli, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 13. 11.
2009, Ob-7454/09.
Delni preklic se nanaša na javno dražbo za oddajo v najem naslednjim poslovnih
prostorov na MMP Gruškovje:
Parc. št. na kateri
stoji stavba

Katastrska Oznaka poslovnega
občina
prostora

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

ŠPEDICIJA V, objekt
16 (vstop)

22,35 m2 takoj

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

ŠPEDICIJA VI, objekt
16 (vstop)

21,51 m2 takoj

Izklicna cena za zgoraj opisana poslovna
prostora je znašala:
1. ŠPEDICIJA V, ki se nahaja v objektu
16 – 393,00 EUR,
2. ŠPEDICIJA VI, ki se nahaja v objektu
16 – 379,00 EUR.
Posledično se črta:
– pod točko 3.a) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Gruškovje se črtata 4.
in 5. točka,
– pod točko 6.a) Višina varščine za MMP
Gruškovje se črtata 4. in 5. točka.
Ministrstvo za javno upravo vsem zainteresiranim dražiteljem sporoča, da ostanejo
nespremenjene ostale določbe javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 91 z
dne 13. 11. 2009, Ob-7454/09, ki se nanašajo na naslednje poslovne prostore:
– na MMP Gruškovje: menjalnica v
objektu 19, špedicija I v objektu 16, špedicija IV v objektu 16, špedicija I v objektu
17, špedicija III v objektu 17 in špedicija IV
v objektu 17,
– na MMP Zavrč: špedicija V, ki se nahaja v bivalnem kontejnerju,
– na MMP Dobovec: poslovni prostori
Š.1.1., Š.1.2. in Š.1.3.,
– na MMP Bistrica ob Sotli: špedicija I.
Ministrstvo za javno upravo
Jasna Jelen
Ob-8008/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za

Velikost poslov- Prosto od
nega prostora

obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje s kabinetom
(prazno), (cela id. št. 2636/2588/1), št. 1, v
PR, v izmeri 59,21 m2 (po katastru 63,44 m2)
v stanovanjski stavbi na naslovu Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, ležeči na parc.
št. 1959/6, k.o. Bežigrad (2636) letnik 1963,
(tablica Mors 24298).
a) Ogled stanovanja:
– 14. 12. 2009 od 10. do 11. ure,
– 15. 12. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 95.300,00 eurov.
2. Garsonjera (prazna), z ident. št. 9.E
(cela id. št. 1772/1484/9), št. 9 v II. nad.,
etaža IV., v izmeri 14,46 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Osenjakova ul. 12,
Ljubljana, ležeči na parc. št. 1605 in 1601,
podvložek 2151/9, k.o. Slape (1772) letnik
1988, (tablica Mors 24755).
a) Ogled stanovanja:
– 14. 12. 2009 od 10. do 11. ure,
– 15. 12. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov.
3. Enosobno stanovanje (prazno), (cela
id. št. 2002/2586/…), št. 3, v KL, v izmeri
36,45 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Gradišče 16, Vrhnika, ležeče na parc.
št. 1935/9, k.o. Vrhnika (2002) letnik 1983,
(tablica Mors 21179).
a) Ogled stanovanja:
– 14. 12. 2009 od 10. do 11. ure,
– 15. 12. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov.
B) Objekti:

1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.
št. 2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče
v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl. st.
v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072, posl. st. v
izmeri 1.966 m2, in ½ sorazmernega deleža
parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310),
do celote.
a) Izklicna cena: 1.223.000,00 eurov.
2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.
št. 2069/2, dvorišče v izmeri 8.591 m2,
parc. št. 2076, posl. st. v izmeri 87 m2,
parc. št. 2077, posl st. v izmeri 84 m2, parc.
št. 2078, posl. st. v izmeri 559 m2, ZKV
1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do
celote.
a) Izklicna cena: 263.000,00 eurov.
3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.
št. 2069/4, dvorišče v izmeri 3.157 m2, parc.
št. 2068, posl. st. v izmeri 852 m2, ½ sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče,
v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas,
(šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 271.000,00 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi Občine Brežice št. 35010-850/2009 z dne 7. 10. 2009
izhaja, da se stavbna zemljišča v Brežicah
nahajajo na območju gospodarske cone in
da so objekti in okoliši objektov posebnega
pomena za obrambo.
4. Zemljišča in objekt nekdanje »Galvane« v Slov. vasi, parc. št. 2041, dvorišče
v izmeri 2.677 m2, parc. št. 2042, posl. st.
v izmeri 357 m2, parc. št. 2043, posl. st. v
izmeri 1.224 m2, parc. št. 2045/2, dvorišče
v izmeri 391 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas.
(Kupec se z nakupom zaveže sanirati objekt
z zemljiščem).
a) Izklicna cena: 70.000,00 EUR.
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b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954 od 7. 12. 2009
do 21. 12. 2009 med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
Ogled nepremičnin je možno izvesti samostojno ali ob predhodni najavi z vodenjem na tel. 041/397-954, g. Lesar.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi
s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/47122-13 od 7. 12. 2009 do 21. 12. 2009 med
8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 300.000,00
EUR za 500,00 EUR,
– od 300.000,01 EUR naprej za 600,00
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-62000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 191197141998-62000. Plačilo celotne kupnine v
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 22. 12. 2009 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 23. 12. 2009« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le‑te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US).
Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna
komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 23. 12. 2009 ob 11.
uri v prostorih Ministrstva za obrambo na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 1/1-478/03-2009
Ob-7878/09
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, Poljčane, v skladu z Zakonom o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 1,
3219 Poljčane.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je počitniški apartma
št. 10/143, v apartmajskem naselju Mareda, Novigrad pri Umagu, Republika Hrvaška, nepremična je vknjižena kot posebni
del stavbe, ležeče na parc. št. 1191/68,
pripisani pri zk. vl 3884, k.o. Novigrad,
Republika Hrvaška, nadstropje 1.1, stanovanje št. B 14, obarvano z zeleno barvo
– enosobno stanovanje skupne površine
39,87 m 2, solastništvo na skupnih delih v
deležu 2.58/100.
Stanovanje obsega: vhod/kuhinjo v površini 4,95 m2, dnevni prostor v površini
15,53 m2, spalnico v površini 11,09 m2, kopalnico v površini 3,21 m2, balkon v površini
1,87 m2 in balkon v površini 3,50 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 42.800,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
5% ni vključen v ceno in ga kupce plača pristojnemu hrvaškemu državnemu organu, v
roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine ter sklenitev pogodbe
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, 3219 Poljčane, v
prostorih delovne terapije, v III. nadstropju,
in sicer dne 28. 12. 2009, z začetkom ob
12. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnino
znaša 4.280,00 EUR in se plača na račun
št. 01100-6030268582, sklic 26859, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
apartma Mareda.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 16. 12. 2009, ob 11. uri.
Za ogled predmeta javne dražbe je
potrebna predhodna najava na GSM,
št. 041/372-382. Najava je možna do dne
14. 12. 2009.
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Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo
javne dražbe se obrnite na Vojka Težaka,
GSM št. 041/372-382, faks 02/829-59-20,
e-pošta: vojko.tezak@dom-poljcane.si
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo
udeležbe bodo objavljene na tudi internetni strani Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:
www.dom-poljcane.si.
9. Opozorilo: direktorica zavoda lahko
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Dražitelji morajo najkasneje do dne
28. 12. 2009, do 11. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba
– Apartma Mareda«, na naslov Dom dr.
Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, priporočeno po pošti (vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj
navedenega datuma in ure) ali osebno v
tajništvu oddati potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v
njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe 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 blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki je predmet dražbe.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alineje te točke, lahko le‑te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 10. točke te objave javne dražbe,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Davek in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 478-07/2009-30

Ob-7893/09

Občina Mirna Peč na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
84/07 in 94/07) in Odlokoma o proračunu
Občine Mirna Peč za leti 2009 in 2010
(Uradni list RS, št. 24/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
tel. 07/39-36-100.
II. Opis predmetov prodaje, izklicna cena
in najnižji znesek višanja
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti
Občine Mirna Peč:
1. Parcela št. 2580 – gospodarsko poslopje v izmeri 27 m2, dvorišče v izmeri 1609 m2
in poslovna stavba v izmeri 276 m2, k.o. Globodol, za izklicno ceno 51.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1000 EUR. Nekdanja
podružnična Osnovna šola v Globodolu se
nahaja v naselju Gorenji Globodol, približno
150 m J od strnjenega naselja, neposredno
ob asfaltirani lokalni cesti. Osnovna namenska raba zemljišča je stavbo zemljišče;
2. Parcela št. 2655/2 – močvirje v izmeri 216 m2, k.o. Globodol, za izklicno ceno
2.722,00 EUR, najnižji znesek višanja je
300 EUR. Nepremičnina se nahaja v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba
zemljišča je stavbno zemljišče;
3. Parceli št. 2662 – močvirje v izmeri 204 m2 in št. 2665 – močvirje v izmeri
720 m2, obe k.o. Globodol, za izklicno ceno
11.643,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500 EUR. Nepremičnini se nahajata v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba
zemljišča je stavbno zemljišče;
4. Parcela št. 691/2 – vinograd v izmeri 836 m2, k.o. Hmeljčič, za izklicno ceno
3.391,00 EUR, najnižji znesek višanja je
300 EUR. Osnovna namenska raba zemljišča je 2. kmetijsko zemljišče in se nahaja v
vinogradniškem območju nad Hmeljčičem.
Pretežen del zemljišča je v naravi travnik,
del parcele pa je vinograd z žičnato oporo
z betonskimi stebri. Na zemljišču stoji pritličen, lesen hram, tlorisne velikosti 9,2 m².
Objekt je v celoti lesen, brez temeljev, le
streha je pokrita z zareznikom, brez žlebov.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Vrsta pravnega posla je kupoprodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v petnajstih dneh po končani javni dražbi
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Kolikor ponudnik ne podpiše pogodbe,
izgubi plačano varščino, občina pa lahko na
podpis pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Če je uveljavljena predkupna pravica po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih, se sklene
prodajna pogodba s predkupnim upravičencem, kupec, ki je na dražbi uspel, pa dobi
vrnjeno plačano kavcijo.
IV. Način in rok plačila kupnine
Kupnino mora kupec poravnati na transakcijski račun Občine Mirna Peč v osmih
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kupec
poleg kupnine plača še 2% davek na promet
nepremičnin oziroma 20% davek na dodano
vrednost in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča).
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni

pogodbi, se šteje kupoprodajna pogodba
za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in
poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih
nepremičnin.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v torek, 22. decembra 2009, v
sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216
Mirna Peč, z začetkom ob 11. uri.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se pravočasno in pravilno prijavijo:
– pred pričetkom licitacije morajo obvezno predložiti komisiji za javno dražbo dokazilo o registraciji (v primeru, ko se prijavi
pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev), fizične osebe – državljani Republike
Slovenije pa osebno izkaznico ali potni list,
državljani EU pa originalno potrdilo o državljanstvu ter predložiti potrdilo, da v zadnjih
šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p.);
– če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju.
VII. Varščina
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine
Mirna Peč, št. 01370-0100015628, s sklici:
– 11-76694-7221002-1 za parc. št. 2580,
k.o. Globodol,
–
11-76694-7221002-2
za
parc.
št. 2655/2, k.o. Globodol,
– 11-76694-7221002-3 za parc. št. 2662
in 2665, obe k.o. Globoodol ter
– 11-76694-7220006-4 za parc. št. 691/2,
k.o. Hmeljčič,
z namenom nakazila javna dražba, in sicer do vključno 21. decembra 2009 (en dan
pred dražbo), do 12. ure.
VIII. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku
javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu),
se varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
IX. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi predsednik komisije in
dva člana, ki jih s sklepom imenuje župan
Občine Mirna Peč;
2. Draži lahko samo predstavnik ponudnika, ki je dokazal, da je plačal varščino;
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
4. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje druge s to dražbo in
predpisi določene pogoje;
5. Dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi isto najvišjo ponudbo;
6. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
7. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
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brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
X. Informacije o podrobnejših pogojih:
natančnejše podatke o nepremičninah, o
ogledih nepremičnin na kraju samem ter
ostale informacije o pogojih in sodelovanju
na javnem razpisu lahko dobite na naslovu
občine ali po telefonu 07/39-36-100, kontaktna oseba: Irena Jerič.
Občina Mirna Peč
Ob-7918/09
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja

Št.

na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota
za leto 2009,
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer:

– parc. št.

539/41

površine

15.602 m²

po izklicni ceni

287.077,00 EUR

– parc. št.

539/42

površine

9.873 m²

po izklicni ceni

181.663,00 EUR

– parc. št.

539/43

površine

20.000 m²

po izklicni ceni

368.000,00 EUR

– parc. št.

539/46

površine

13.860 m²

po izklicni ceni

255.024,00 EUR

– parc. št.

539/47

površine

17.225 m²

po izklicni ceni

316.940,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo
dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev. 012800100011405, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo nepremičnin v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo,da bo na pridobljenem zemljišču zgradil objekt,ki bo izključno namenjen za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve ne-

premičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do
31. 7. 2010. Rok začetka gradnje in gradnje
objekta za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Mestna občina Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno
pravico, na podlagi katere je upravičena do
31. 12. 2010 zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine po enaki ceni kot jo je kupil
na dražbi, v primeru da ne prične z gradnjo
objekta do 31. 7. 2010. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. 12.
2009, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o
nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-7919/09
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na pod-
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lagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2009,
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 11, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 3.848,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
2. Parkirno mesto št. 12, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 3.848,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
3. Parkirno mesto št. 14, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 3.848,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
4. Parkirno mesto št. 84, v kleti objekta
na Lendavski ul. 5/A, površine 12,88 m2, za
izklicno ceno 6.645,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
5. Parkirno mesto št. 59, v kleti objekta
na Lendavski ul. 5/A, površine 16,00 m2, za
izklicno ceno 7.268,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
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9. Javna dražba bo v torek, 22. 12. 2009,
ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o
nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-5/2009
Ob-7920/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 27. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 25. 11. 2009 ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin 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
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: del poslovno stanovanjskega objekta – gostinski lokal »Linhartov hram«, situiran v pritličju s pripadajočim
stavbnim zemljiščem v Radovljici, Linhartov
trg 26, Radovljica. Neto tlorisna površina
lokala znaša 46,47 m2, in zajema točilnico,
sanitarije, dve skladišči, leseno skladišče na
hodniku in prostor pod stopniščem. Lokal je
zaseden. Uporablja ga dosedanji najemnik,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. V lokal je vložil za obnovo sanitarij 3.000,00 €. V tem postopku javne dražbe
ima predkupno pravico. Pri nakupu se mu
upošteva 3.000,00 € vlaganj.
3. Izklicna cena gostinskega lokala znaša: 55.000,00 € brez davka na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe 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, 22. decembra 2009, ob 10. 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 21. 12. 2009,
do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati
na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 722100003301-1
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.
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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 stvarnem premoženju države, pokrajin, 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 7. 12. 2009 do 22. 12. 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
Ob-7925/09
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), v
skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), zaradi neuspešne prve
javne dražbe, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/53815-00, faks 02/538-15-02, e-mail: obcina@
moravske-toplice.si.
2. Predmet prodaje so:
2.1. komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 3555, travnik, v izmeri
2083 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1109, k.o.
Moravci,
b) parc. št. 3554/1, travnik, v izmeri
2193 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013,
k.o. Moravci,

c) parc. št. 3554/2, travnik, v izmeri
801 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1270, k.o.
Moravci,
d) parc. št. 3024/1, travnik, v izmeri
143 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1169, k.o.
Moravci,
e) parc. št. 3023/1, travnik, v izmeri
42 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1161, k.o.
Moravci,
f) parc. št. 3009/1, travnik, v izmeri 15 m2,
vpisana v z.k. vložku št. 1158, k.o. Moravci,
g) parc. št. 3008/1, travnik, v izmeri 6 m2,
vpisana v z.k. vložku št. 1171, k.o. Moravci.
Zemljišča se prodajajo kot celota po izklicni ceni 264.150,00 EUR, v izklicni ceni niso
zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani
dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2.2. komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče:
a) parc. št. 3515/1, travnik, v izmeri
5291 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013, k.o.
Moravci, po izklicni ceni 529.100,00 EUR;
komunalni prispevek je že vračunan v izklicno ceno.
Zemljišča se nahajajo na območju, ki
se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja
Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list
RS, št. 19/08).
Občina Moravske Toplice si na predmetnih nepremičninah pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja
javne komunalne infrastrukture, ki se vpiše v
zemljiško knjigo na podlagi pogodbe.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
V izklicno ceno nepremičnin ni vključen
20% davek na dodano vrednost oziroma 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec poleg kupnine.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v
8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje
računa s strani prodajalca. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 21. 12. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
Moravske Toplice.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji:
a) dokazilo o plačilu varščine in številko
računa, za primer vračila varščine;
b) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko – za fizične osebe;
c) pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni
dražbi ne morejo pristopiti.
7. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnin na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.:
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01278-0100012085, z navedbo "varščina
za javno dražbo – k.o. Moravci". Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela v
kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni
dražbi, se zadrži.
8. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Ponudnik mora za nepremičnine, navedene pod točko 2.1., ponuditi odkup vseh nepremičnin od točke a) do g), ki
se prodajajo kot celota.
Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Cena, ki jo ponudi dražitelj,
mora biti za najmanj 500,00 EUR višja od
cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler
drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna
dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden,
se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se
nepremičnina proda po tej ceni.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, občina zadrži
njegovo varščino.
Komisija lahko, s soglasjem župana Občine Moravske Toplice, postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe,
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in drugi izkazani stroški.
9. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin ter stroške notarskih storitev plača kupec
nepremičnin.
10. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
11. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin
lahko zainteresirani dobijo pri tajniku občine
Martini Vink Kranjec, tel. 02/538-15-04 ali na
e-naslovu: martina.vink.kranjec@moravsketoplice.si.
Občina Moravske Toplice
Št. 196
Ob-7964/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), sklepa Občinskega sveta Občine
Apače št. 253 z dne 2. 9. 2009, objavlja
Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina
Apače, Apače 42B, 9253 Apače.

2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena:
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
namenjena za individualno stanovanjsko
gradnjo, in sicer:
A) – parc. št. 80/2, travnik v izmeri
1750 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica;
Izklicna cena: 12.600,00 EUR brez
DDV.
B) – parc. št. 86/1, travnik v izmeri
1709 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica;
Izklicna cena: 12.304,80 EUR brez
DDV.
C) – parc. št. 513/6, zelenica v izmeri
754 m2, pripisane vl. št. 528, k.o. Žepovci;
Izklicna cena: 7.389,20 EUR brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 300,00 EUR.
Zemljišča so na prodaj po načelu videno–kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Kupnina ne zajema stroške komunalne opreme, stroškov priključkov objektov na javno
infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se
zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojega
zemljišča oziroma geodetsko odmero.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine
Apače, št. 01395-0100019544, v osmih dneh
po izstavitvi računa v enkratnem znesku.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
po končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v
prej navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V nasprotnem primeru se
pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem
primeru kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne
kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest ter bo podan predlog za vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v torek, dne
22. decembra 2009, v sejni sobi Občine
Apače, Apače 42B, 9253 Apače, in sicer:
pod A – ob 8. uri;
pod B – ob 8.30;
pod C – ob 9. uri.
Javna dražba bo za vse parcele potekala v prostorih Občine Apače, Apače 42B,
Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni nakazati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na račun Občine Apače, št. 013950100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d.,
z navedbo »plačilo varščine – javna dražba
za stavbno zemljišče pod točko ___«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače,
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo
najkasneje do dne 21. 12. 2009 do 11. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o držav
ljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
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– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke
in prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Ustavitev postopka: Občina Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli
brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Apače, vsak delovni dan, v času
uradnih ur, pri Meliti Planteu, tel. 02/56985-54.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba,
dražbena pravila in osnutek kupoprodajne
pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače, wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače
Št. 4781-0013/2009
Ob-8005/09
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09
– odl. US) in v skladu z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odlokom
o proračunu Občine Rogatec za leto 2009
(Uradni list RS, št. 9/09 in 81/09) ter Letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 549/1, travnik v izmeri 2078 m2, vpisana v
zk vl. št. 904, k.o. Rogatec, in parc. št. 549/5,
travnik v izmeri 222 m2, parc. št. 549/6, dvorišče v izmeri 938 m2 in poslovna stavba v
izmeri 38 m2 (v naravi je objekt odstranjen),
parc. št. 549/7, zelenica v izmeri 414 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 647, k.o. Rogatec,
skupaj 3684 m2.
V skladu z določili prostorskih aktov
Občine Rogatec, se zemljišče, ki je pred-
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met prodaje, nahaja v območju z oznako
MS – SC2, to je območje urbanih središč
(centralno območje), namenjeno pretežno
za trgovske, hotelske in podobne gostinske
stavbe ter za stavbe za opravljanje osebnih storitev, stavbe za kulturo, javno upravo
in stanovanjske stavbe. Zemljišče leži med
glavno cesto II. reda št. 107 in regionalno
železniško progo, 200 m oddaljeno od meje
s sosednjo Hrvaško.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Sklenitev
prodajne pogodbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je 184.200,00 €, najnižji
znesek višanja pa 5.000,00 €. Davek na dodano vrednost v izklicno ceno ni vključen.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 8 dneh, od dne izstavitve računa po
sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, in sicer v sejni sobi
v pritličju, v torek, 22. 12. 2009, z začetkom
ob 13. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne
cene in se glasi na znesek 18.420,00 €, se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
plača na podračun Občine Rogatec, odprt
pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »Plačilo varščine
za javno dražbo«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka
javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne
bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v lasti RS in, ki se pravočasno in pravilno
prijavijo, tako da najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe (12. uri), dne 22. 12.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba«, na naslov Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, priporočeno po
pošti (katera mora na naslov prispeti do
določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila varščine;
– 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 za sodelovanje na dražbi,
ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja
overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.

Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu
»videno–kupljeno«.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost
oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče
trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09 – odl. US). Javno dražbo vodi
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in
izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije
v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe,
so na voljo pri Nataši Lavrič, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, tel. 03/81210-20, e-pošta: obcina.rogatec.natasa@
siol.net.
Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu:http://
www.rogatec.net.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko začeti postopek prodaje do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačano varščino.
Občina Rogatec
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Razpisi delovnih mest
Št. 995/09
Ob-7884/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 –
popr.) ter seje Sveta vrtca Kolezija, Svet
vrtca Kolezija, razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Kolezija izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09- popr.), 40. in
56. členom Zakona o vrtcih ZVrt (Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08) ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrtcih – Zvrt (Uradni list RS, št. 25/08),
in sicer:
1. izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca,
2. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
3. ima opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom,
4. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu
po začetku mandata,
5. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
6. da predloži svoj program vodenja vrtca Kolezija,
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ni bil pravnomočno obsojen ali zoper njega
uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden pričetek dela bo 19. 2.
2010.
Popolno pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev (overjenimi kopijami oziroma originali), opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in kratkim življenjepisom, lahko
kandidat pošlje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet vrtca Kolezija, Rezijanska
cesta 22, Ljubljana, s pripisom – »Za razpis
ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Kolezija, Ljubljana

direktorja javnega zavoda Zavod za
podjetništvo in turizem Brežice.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Uradni
list RS, 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/1996, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovno tehnične smeri in najmanj 5
let delovnih izkušenj ali magisterij z najmanj
3 leti delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– predloži program dela za mandatno
obdobje.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno
poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti
zavoda itd.).
2. Ostala dokazila in priloge:
– življenjepis,
– fotokopija potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice,
– izjava o nekaznovanosti oziroma da
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– program dela zavoda za mandatno
obdobje, z ukrepi za dosego programskih
ciljev.
Mandat direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice traja
štiri leta.
Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za
razpis direktorja« priporočeno na naslov:
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice,
Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, v roku 8 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana
dokazila, navedena pod točko 1. In 2. tega
javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju
obveščeni v 30 dneh po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Sklep o izbiri
stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice

Št. 71-09
Ob-7905/09
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list
RS, št. 17/06, 115/07 in 35/06) ter 16. in
17. člena Statuta javnega zavoda Zavod
za podjetništvo in turizem Brežice objavlja
javni razpis za položaj

Ob-7924/09
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
18. in 22a. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice
Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12.
1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3.
2007, 5. 11. 2007 in 16. 2. 2009, objavlja
prosto delovno mesto

strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna
znanja iz upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom:
»Za razpis za delovno mesto strokovnega
direktorja – ne odpiraj!« na naslov: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu RS.
Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na
podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil
o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto po predhodnem mnenju strokovnega
sveta zavoda.
Kandidati se naj za informacije v zvezi
z razpisom obrnejo na Splošno bolnišnico
Novo mesto, Pravna služba, tel. 07/39-16117 (Kralj Zdenka).
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto
Št. 110-104/2009-03110
Ob-7973/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 2 prosti mesti državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani in
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
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Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje,
da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8002/09
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, 16/07, 36/08, 58/09)
ravnatelja Šole za storitvene dejavnosti.
Pogoji za ravnatelja so določeni v
53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, potrdilo
o nekaznovanju ter program vodenja šole.
Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 2.
2010, za dobo 5 let. Rok prijave na razpis je
8 dni od objave razpisa. O rezultatih razpisa
bodo kandidati obveščeni najkasneje v 8
dneh po imenovanju ravnatelja.
Šolski center Velenje
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Druge objave
Št. 430-68/2009/12-0082369 Ob-7933/09
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno
prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP,
73/08 – Odl. US: U-I-295/05-38 in 58/09) in
Pravilnika o usposabljanju za spremljevalce
izrednih prevozov (Uradni list RS, št. 47/09)
Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana, vabi ponudnike, da v skladu z
razpisno dokumentacijo oddajo
javno ponudbo
za izvajanje programa strokovnega
usposabljanja za spremljevalce izrednih
prevozov in vodenje evidenc
o izdanih potrdilih
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega
razpisa.
1. Predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če je k
naročniku prispela ali v Oddelek za upravno
poslovanje predložena do dne 15. 12. 2009,
najkasneje do 12. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 4,
1535 Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s
priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je
priloga 5 razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in
jih neodprte vrnila ponudnikom.
2. Odpiranje ponudb
Odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je
imenoval minister za promet in sicer brez
prisotnosti javnosti.
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb
V navodilih ponudnikom so opredeljena
pravila poslovanja naročnika in ponudnikov
v postopku zbiranja ponudb ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca programa strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov in vodenje evidenc o izdanih potrdilih.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje v
skladu z določili te razpisne dokumentacije,
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 – Odl.
US: U-I-295/05-38 in 58/09) in Pravilnika
o usposabljanju za spremljevalce izrednih
prevozov (Uradni list RS, št. 47/09; v nadaljevanju: Pravilnik).
Izbrani ponudnik bo sprejemal prijave
kandidatov, ki se bodo prijavili na preizkus
znanja, jim nudil ustrezna navodila in pomoč, jih obveščal o preizkusu znanja, zahteval sestavo strokovne komisije, zagotovil
razmnoževanje in pripravo testnih pol, izvedel preizkus znanja ter pripravil in tiskal
spričevala ter posredoval podatke Direkciji
RS za ceste, da bo ta lahko vodila evidence skladno s 14. členom Pravilnika in

vzpostavil seznam podatkov o opravljenem
usposabljanju ter vodil arhiv dokumentarnega gradiva.
Pooblaščena organizacija zagotovi gradivo skladno s tretjim odstavkom 16. člena
Pravilnika. Kandidat opravi preizkus strokovne usposobljenosti ob izpolnjevanju 7. člena
Pravilnika.
Predvideva se, da je letna količina slušateljev in kandidatov za izpit okrog 50,
Ministrstvo za promet ni zavezano, da bi
pokrivalo razliko stroškov v kolikor bi bilo
prijavljenih slušateljev in kandidatov manj
od orientacijske vrednosti, zato ostane
ocena trga pri izdelavi ponudbe v presoji
ponudnika.
Priprava obrazca potrdila o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti mora biti v skladu s Prilogo II Pravilnika in laminirana. Za obrazec se zahtevajo naslednje minimalne karakteristike:
– material: dokumentni papir z vodnim
znakom RS 90 gr,
– tisk: 2/0 + UV nevidna + grb v srebrni
foliji s slepim tiskom,
– dodelava: perforacija in laminacija na
format iz Pravilnika.
Predvideva se količina 1500 kosov.
2. Pravna podlaga za oddajo naročila
– Zakon o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08
– Odl. US: U-I-295/05-38 in 58/09);
– Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov (Uradni list RS,
št. 47/09);
– Zakon o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07
in 65/08).
3. Izdelava ponudbe
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba se sestavi tako,
da ponudnik vpiše zahtevane podatke v
obrazce oziroma podpiše pripravljene izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti podana na obrazcih
iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s
strani ponudnika. Vse priloge morajo biti
izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
ponudnika.
Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo (priloga 5). Vložišče
naročnika na ovojnici označi datum in točen
čas prevzema ponudbe.
Spremembe ponudbe so možne le do
poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo
ponudbe se naročniku izroči na enak način
kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše
»Ne odpiraj – Sprememba ponudbe«.
4. Obvezna vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti (priloga 1),
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (priloga 2),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe (priloga 3),
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov in opreme
(priloga 4).
5. Pogoji za izbiro ponudnika in zavezojoči roki:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
18. člena Pravilnika, poleg tega pa še:
– da ima ustrezen prostor za arhiviranje
dokumentacije in vodenje lastnih evidenc, v
velikosti najmanj 12 m2;
Prvi izpitni rok se mora izvesti v roku 60
dni po dokončnosti odločbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in predvideni stroški pri kalkulaciji cene
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi
določenih meril, pri čemer morajo ponudniki v prvi vrsti zadostiti pogojem, opisanim v
točki »5. Pogoji za izbiro ponudnika«. Ponudbe, ki bodo za naročnika glede meril bolj
ugodne, bodo prejele večje število točk in
sicer na naslednji način:
Merilo

Vrednost
merila

1. ponudbena cena
enkratnega opravljanja
izpita kandidata

1-35 točk

2. ponudbena cena
izdelave potrdila za
1500 kosov

1-10 točk

Ad 1)
Ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo
ceno enkratnega opravljanja izpita kandidata bo dobil 35 točk, ostali ponudniki pa v
sorazmerju s to ponudbo, manj točk in sicer
po formuli (minimalna cena/cena ponudnika) * 35 = X.
Pri kalkulaciji cene enkratnega opravljanja izpita na kandidata mora ponudnik upoštevati, da so stroški izpitne komisije, ki jih
bo izbrani ponudnik moral izplačati članom
komisije, ki bodo določeni v višini:
– za predsednika komisije 30,00 EUR
bruto na kandidata,
– za člana komisije 25,00 EUR bruto na
kandidata.
Članom izpitne komisije pripadajo tudi
potni stroški, skladno z Zakonom o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98 in 48/01). Pri izračunu ponudbene cene naj ponudniki upoštevajo
potne stroške celotne sestave komisije
(predsednik in dva člana) v višini 7,00 EUR
na kandidata. To pomeni, da ponudnik pri
kalkulaciji cene izpita, predvidi skupni strošek izpitne komisije v višini 101,00 EUR
bruto na kandidata.
V ceni se mora upoštevati vse kar je povezano z usposabljanjem in opravljanjem
preizkusa znanja.
Ad 2) Ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo ceno izdelave potrdila bo dobil 10
točk, ostali ponudniki pa v sorazmerju s to
ponudbo, manj točk in sicer po formuli (minimalna cena/cena ponudnika) * 10 = X
Spričevalo mora biti izdelano v skladu s
zahtevanimi karakteristikami iz 1. točke tega
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razpisa (poglavje Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudb).
Pri kalkulaciji cene je treba upoštevati
stroške izdelave izkaznice, pošiljanja izkaznice s priporočeno pošto, stroške izgube
časa predsednika komisije za preverjanje
utemeljenosti podanega zahtevka za izdajo
izkaznice ocenjeno v višini 4,00 EUR po
izdani izkaznici, stroški administracije in vodenje arhiva.
Minister za promet bo z odločbo določil
ceno za usposabljanje in opravljanje izpita ter ceno za izdelavo potrdila. Ponudnik
bo lahko vložil vlogo za povišanje določene
cene šele, ko bodo stroški drobno življenjskih potrebščin narasli za več kot 6%, šteto
od časa izdaje odločbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
število točk.
7. Komunikacija med naročnikom in
ponudniki: komunikacija med naročnikom
in ponudniki v zvezi z naročilom je pisna
(pošta, telefaks, elektronska pošta) in je
sestavni del dokumentacije o oddaji naročila. Na sestankih ali pogajanjih se vodi
zapisnik.
8. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije: pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno v pisni obliki,
in sicer do 6 dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da
razpisno dokumentacijo delno spremeni ali
dopolni, in sicer najkasneje do 10 dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Vse spremembe, dopolnitve in morebitni odgovori na
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani
MZP, morebitna vprašanja lahko posredujete na gp.mzp@gov.si, ali andrej.benkovic@
gov.si.
9. Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listine
in navedbe morajo izkazovati dejanska stanja in dejstva v času oddaje ponudbe.
Naročnik bo zahteval, da ponudniki nepopolne ponudbe v roku petih delovnih dni
dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih
predložili v ponudbi, pri čemer so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine, ki bi
vplivale na njeno razvrstitev, izključene. Če
ponudnik v tem roku ponudbe ustrezno ne
dopolni, bo naročnik s sklepom zavrgel vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
10. Zaupnost podatkov: naročnik bo kot
zaupne varoval le tiste podatke v ponudbi,
ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne
določa predpis o gospodarskih družbah ali
drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se
ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni
kot zaupni ali kot poslovna skrivnost.
11. Popolnost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo v celoti pripravljene
v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, z
vsemi zahtevanimi dokumenti in obrazci v
skladu s 4. točko teh navodil.
12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
13. Izbor ponudnika: po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, bo naročnik izdal upravno odločbo, s katero bo izbral
ponudnika. Neizbrani ponudniki bodo prejeli
sklep o neizbiri.
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14. Preklic razpisa: naročnik si pridržuje pravico preklicati razpis v katerikoli fazi
postopka, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi preklica.
Ministrstvo za promet
Jasna Jelen
Ob-8007/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), z ident. št. 27.E (cela id.
št. 2636/1984/…), št. 14 v I. nad. v izmeri
43,72 m2 in ident. št. 28.E, klet št. 14, (cela
id. št. 2636/1984/…) v stanovanjski stavbi, na naslovu Topniška ulica 21, Ljubljana, ležeči na parc. št. 1256/45, podvložek
2840/14, k.o. Bežigrad (2636) letnik 1964,
(tablica Mors 24668).
a) Ogled stanovanja: 14. 12. 2009 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 95.300,00 eurov.
2. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 2 v PR v izmeri 69,72 m2 (po katastru
74,78 m2), (cela id. št. 1535/25/2), v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica 21. oktobra
2a, Črnomelj, ležeči na parc. št. 225/24,
k.o. Črnomelj (1535) letnik 1961, (tablica
Mors 27767).
a) Ogled stanovanja: 14. 12. 2009 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 43.700,00 eurov.
3. Dvosobno stanovanje (zasedeno), z
ident. št. 12 v III. nad., v izmeri 47,54 m2 (po
katastru 47,38 m2), (cela id. št. 400/353/12)
v stanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičev drevored 6, Ptuj, ležeči na parc.
št. 548/5, k.o. Ptuj (400) letnik 1961, (tablica
Mors 27058).
a) Ogled stanovanja: 14. 12. 2009 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 36.100,00 eurov.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od
7. 12. 2009 do 19. 12. 2009 na tel. 01/47122-13, med 8. in 11. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.

Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v
izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-55000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v
4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 400,00
EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-61000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davč-
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no številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
Ljubljana, do 22. 12. 2009 do 12. ure. Na
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: "Ponudba za nakup nepremičnin UGN22/12/2009 – Ne odpiraj" Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 22. 12.
2009 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7890/09
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, po-

krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v
nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju:
uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola
za leto 2008 (Uradne objave Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2009, s
spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje, z oznako 44, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96, 81 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 296.000,00 €.
b) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje, z oznako 45,
v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 70,
95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe
5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z
izhodiščno ceno 222.000,00 €.
c) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje, z oznako 46, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 102, 51 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 308.000,00 €.
d) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje, z oznako 47,
v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 115,
85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe
5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z
izhodiščno ceno 340.000,00 €.
e) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48 v
4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža)
več stanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2,
v skladu z elaboratom, št.stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 294.000,00 €.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določeno na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po na-
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čelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. 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, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
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.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/66002-00, kontaktna oseba Kristina Povalec,
elektronski naslov: kristina.povalec@izola.
si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s Pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@
izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783312008. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s
potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od
izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a), b), c), d), e)«,
najpozneje do 18. 12. 2009, do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v
pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
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fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Ob-7902/09
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks: 05/3841915, e-mail: obcina.tajnik@
bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje
V najem se oddaja objekt »Hotel Šola«,
Log pod Mangartom 64, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc.
št. 89/5 k.o. Log pod Mangartom, v izmeri
poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2.
Objekt »Hotel Šola« se nahaja v naselju
Log pod Mangartom, tik ob državni cesti
in ima urejen dostop do objekta z lastnimi
parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2
neto površine.
Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje
hotelske dejavnosti.
III. Izhodiščna cena: izhodiščna najemnina znaša 1.500 eur/mesec. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati mesečne
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stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani s poslovanjem).
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 8. 1. 2010.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine
Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo s
priporočeno pošiljko s povratnico na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so
oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 8. 1. 2010. Na pošiljkah mora biti pripis
»Ponudba za Hotel Šola – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o
tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Višino ponujene najemnine za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščen cene.
C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Opis dejavnosti ponudnika ter vizija
(lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc.
Drugi pogoji oddaje v najem:
– Poslovni prostori se oddajo za določen
čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša.
– Najemnik nima pravice oddati prostora
v podnajem.
– Izhodiščna najemnina se polletno
usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec.
– Ponudnik mora ob prevzemu hotela
prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih
storitev v hotelu Šola.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
so predvideni za poslovanje objekta.
Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum 60 točk), dejavnost 20% (maksimum
20 točk), nove zaposlitve 20% (maksimum
20 točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe
po posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z

najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru
istega števila točk odloča višja ponujena
cena.
VII. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna najemna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o
izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni
po opravljeni izbiri s strani župana Občine
Bovec.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico,
da kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi začeti postopek, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec pri tajniku ali pooblaščencu v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-7903/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Črna na
Koroškem za leto 2009 z dne 31. 3. 2009,
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
matična številka: 5883679, davčna številka:
SI44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 06, s skupno stanovanjsko površino 76,26 m2 (prodajna površina 68,63 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Center 4, Črna na
Koroškem, parc. št. 80/8, objekt, vpisan v
zemljiškoknjižnem vložku št. 151 k.o. Črna,
z izhodiščno ceno: 38.898,08 EUR.
Stanovanje je prazno. Etažna lastnina za
navedeno nepremičnino še ni urejena in jo
urejajo kupci sami.
b) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko površino 61,68 m2 (prodajna povr-
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šina 49,16 m2), v I. nadstropju, v mansardi, poslovno-stanovanjske hiše, na naslovu Center 117, Črna na Koroškem, parc.
št. 254/1, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 480/2 k.o. Črna, pod identifikacijsko številko 906-289-(2E), z izhodiščno
ceno: 24.668,58 EUR.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem.
Nepremičnini, ki sta predmet javne ponudbe, sta last Občine Črna na Koroškem.
V izhodiščni ceni nepremičnin 2% davek na
promet nepremičnin ni vključen. Plača ga
prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo
plača kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeni izhodiščni ceni
nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj.
4. Pogoji prodaje
4.1 nepremičnini sta naprodaj po sistemu
videno – kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij, in bosta
prodani ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in
pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15
dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v 8 dneh po nejavnem odpiranju ponudb.
4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
Prodajalec nato pozove k sklenitvi pogodbe
ponudnika, ki je predložil drugo najugodnejšo ponudbo.
4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev
roka za plačilo kupnine s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na TRR Občine Črna
na Koroškem, številka 01216-0100010176,
s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z
navedbo stanovanja) in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom
pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
5.2 Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,

– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.5 teh pogojev.
5.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od
dneva objave javnega zbiranja ponudb v
Uradnem listu RS (z dne 4. 12. 2009). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z
določili, ne bo upoštevana.
5.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke
in naslova stanovanja)« na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, ali osebno na vložišču Občine
Črna na Koroškem najkasneje do 21. 12.
2009, do 12. ure.
5.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in kopijo osebnega dokumenta za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek
iz poslovnega registra za s.p., ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev. V primeru, da
je ponudnik katere druge države Evropske
unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5.6 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
5.7 Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa.
Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer
se ponudnikom vrne plačana varščina.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 21. 12. 2009, ob 14. uri, v
sejni sobi Občine Črna na Koroškem in o
izboru pisno obvestila ponudnike v roku 8
dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje
ne bo javno.
6.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa
ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V
primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost
občan Občine Črna na Koroškem oziroma
pravna oseba s sedežem v Občini Črna
na Koroškem. Če je med enakovrednimi
ponudniki več občanov Občine Črna na
Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg
najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za
poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike
pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki
opravila pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu
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dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih
pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
6.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. V kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
6.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 21. 12. 2009, do
12. ure, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke in naslova stanovanja)«.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi
na obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine
Črna na Koroškem, vsak delovni dan, od
dneva objave javne ponudbe dalje, ali na
spletni strani Občine Črna na Koroškem,
http://www.crna.si.
7. Dodatne informacije: za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega
zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se
obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/87048-13 ali GSM 031/784-626; e-mail: jasmina.omerovic@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, tj. na
oglasni deski Občine Črna na Koroškem,
na spletni strani Občine Črna na Koroškem,
http://www.crna.si, in v Uradnem listu RS (z
dne 4. 12. 2009).
Občina Črna na Koroškem
Ob-7904/09
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 Partizanska cesta 16A-Rakek
– stanovanje je v katastru stavb označeno z identifikacijsko številko dela stavbe:
1659-184-5, v izmeri 39,75 m 2, vpisano v
podvložku številka 1977/5, katastrska občina Rakek, z naslednjimi podatki o nepremičnini: 5.E, Partizanska cesta 16A, 1381
Rakek, stanovanje v 3. etaži in pomožni
prostor v 1. etaži, Partizanska cesta 16A,
1381 Rakek. Stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. Etažna lastnina je
urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 33.700,00 EUR.
Višina varščine znaša 3.370,00 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.
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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 2.
točki tega javnega razpisa. Varščina se plača na transakcijski račun Občine 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
1659-184-5/2009« in pripisati »Ne odpiraj!«
do ponedeljka, 21. 12. 2009, do 9. ure. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb
bo potekalo v ponedeljek, 21. 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;
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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 2. točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 012130100002563 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.
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. 431-3/2009(O302)

Ob-7916/09

Poziv promotorjem k oddaji
vlog o zainteresiranosti
za javno-zasebno partnerstvo za projekt
Izgradnja knjižnice v Krškem
V skladu s sklepom št. 612-1/2007 – O
701, s 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.
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.
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2. Predmet poziva: predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za
javno-zasebno partnerstvo je projekt 'Izgradnja knjižnice v Krškem'.
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
Predmet poziva je izgradnja knjižnice na
lokaciji, ki jo je v ta namen že pridobila
Občina Krško. Projekt predvideva izgradnjo
novega objekta s parkiriščem za potrebo
Valvasorjeve knjižnice, v približni velikosti
3.100 m2. Objekt bo posebej vseboval tudi
gostinski del v pritličju, z ločenim vhodom.
Promotor zagotovi izgradnjo celotnega
objekta oziroma gostinskega dela. Z izgradnjo pridobi promotor pravico do upravljanja
z gostinskim delom, ki bi mu, poleg opravljanja gostinske, omogočala tudi izvedbo
drugih kulturnih dejavnosti.
Projekt mora biti dokončan do 1. januarja
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 razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati
naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana
oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno 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 ponujenih storitev.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka
mora biti pripravljena v skladu s členi veljavne Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06), ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
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 – Izgradnja knjižnice v Krškem.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je
15. 3. 2010, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Občine Krško. Odpiranje vlog
bo javno, dne 15. 3. 2010, ob 13. 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. 3. 2010.
Občina Krško
Ob-7926/09
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
43. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 33. seji, dne 16. 11. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja, last
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.
2. Predmet prodaje so nepremičnine:
2.1. Poslovni prostor v 2. in 3. etaži
poslovno stanovanjske zgradbe, v izmeri
64,45 m2, Slovenski trg 7, Ptuj, nepremičnina 16.E, vl. št. 690/16 k.o. Ptuj. Izhodiščna
vrednost nepremičnine je 73.480,00 €. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
2.2. Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 48,89 m2,
Pot v toplice 9, Ptuj, nepremičnina 3. E, vl.
št. 2967/3, k.o. Ptuj. Izhodiščna vrednost
nepremičnine je 49.400,00 €. Prostor ni zaseden z najemnikom.
2.3. Nepremičnina z naslovom Belšakova
3, Ptuj na parcelni številki 805/3, vl. št. 328,
k.o. Brstje, ki zajema dvorišče 213,00m2, garažo 17,00 m2, stanovanjsko stavbo 218,42
in travnik 248,00 m2. Nepremičnina na parc.
št. 805/4 vl. št. 417, k.o. Brstje, ki zajema
travnik v izmeri 131,00 m2. Nepremičnina
na parc. št. 805/8 vl. št. 417, k.o. Brstje, ki
zajema travnik v izmeri 214,00 m2 in dvorišče v izmeri 18,00 m2. Izhodiščna vrednost
nepremičnin je 66.800,00 EUR.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki
posamezniki, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije ali v državah članicah
EU in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic
EU. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno
16. 12. 2009, na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup poslovnega
prostora«. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 29/II,
najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
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– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu
pa poračuna pri plačilu nepremičnine po
sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 17. 12. 2009, ob 13. uri, v
sobi št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
7. Poslovni prostori se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve, plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospo-
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darstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel.
02/748-29-66 – kontaktna oseba Asja Strop
nik.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-00/09-1
Ob-7930/09
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št. 9/04 in 25/06) in 43. in 45. člena
Uredbe o stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
ter sklepa 18. seje občinskega sveta z dne
17. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zazidljivega zemljišča
na Deteljici
Občina Šenčur želi, da se na zemljišču
parc št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v izmeri
34.694 m2, zgradijo objekti, ki so sprejemljivi
za to območje in ki bodo občini zagotavljali
nadaljnji gospodarski razvoj. Občina Šenčur
prodaja svoj solastni del zemljišča v obsegu
20727/34694, to je 20.727 m2.
Solastniki tega zemljišča so tudi dediči
pok. Franca Rabiča v obsegu 10647/34694
in dva druga solastnika v obsegu
3320/34694.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča,
predstavlja zemljišče »M – mešano ob
močje«, po podrobni namenski rabi pa
»O – območje za oskrbne dejavnosti«.
Pogoji razpisa:
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje: solastni del zemljišča, ki je v lasti Občine Šenčur in to
20727/34694 parcele št. 1881/2, k. o. Šenčur, travnik v obsegu 20.727 m2.
3. Planska namembnost navedenih zemljišč je razvidna iz potrdila o namenski rabi
zemljišča št. 3501-5222/09, ki je na vpogled
pri občinskem organu.
Zemljišče leži v območju desno od ceste
Kranj – Brnik, med avtocesto in dovozno
cesto na AC.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
mapne kopije, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo potrdila
o namenski rabi zemljišča in mapno kopijo.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna prodajna cena zemljišča je neto 150,00 EUR/m2.
Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
Zemljišče ni komunalno opremljeno. Kupec bo za komunalno opremljenost moral
skleniti posebno pogodbo.
5. Nepremičnina se proda v celoti solastnega deleža. Zemljišče se prodaja po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% izhodiščne vrednosti. Varščino je
potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur,
št. 01317-0100006973, ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, sklic deteljica.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru ponudnikov.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
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iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini.
8. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
do prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Ponudnikov za zemljišče je lahko več,
vendar morajo nastopati enotno, za vse
ponudnike veljajo isti pogoji.
10. Nepopolne in nepravočasno prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena najpozneje v
15 dneh od sprejema odločitve. Odločitev
bo sprejeta v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Šenčur zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
13. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Šenčur na predlog
komisije.
Izbor najugodnejših ponudnikov bo
opravila komisija. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse
ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na
dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
15. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo
na Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko
in komunalno dejavnost, kontaktna oseba
Aleš Puhar, tel. 04/251-91-05.
16. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane varščine. Prav tako si Občina Šenčur pridržuje pravico, da ne glede
na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj – deteljica«. Rok za oddajo ponudb je do 21. decembra 2009, do 10. ure.
18. Javno odpiranje ponudb bo 21. decembra 2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11.

Dodatno pojasnilo:
Prodaja solastnega deleža dedičev Franca Rabiča in drugih dveh solastnikov: ponudbe za nakup solastnega deleža v obsegu
10647/34694 zemljišča v izmeri 10.647 m2
in v obsegu 3320/34694 zemljišča v izmeri
3.320 m2 se do zaključka razpisnega roka
naslovijo na zastopnika Agent Kranj d.o.o.,
Stritarjeva ulica 4, 4000 Kranj. Informacije
o prodaji daje zastopnik, Jože Šinko na tel.
040/643-493.
Občina Šenčur
Ob-7931/09
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in četrtega odstavka
63. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) Mestna občina Nova Gorica objavlja obvestilo o javnem zbiranju ponudb za ustanovitev služnosti z namenom
postavitve sončne elektrarne na strehi stavbe Mestne občine Nova Gorica.
Razpisna dokumentacija v zvezi z javnim
zbiranjem ponudb je v celoti objavljena na
spletni strani Mestne Nova gorica (www.
nova-gorica.si).
Vse informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko dobite v stavbi Mestne
občine Nova Gorica, pisarna št. 13/I, tel.
05/33-50-125 ali GSM 041/391-900 (Janko
Furlan).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 194
Ob-7965/09
Na podlagi določb Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 63. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) objavljamo
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi OŠ in športne dvorane Apače
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel.
02/569-85-50, faks 02/569-85-51, e-pošta:
info@obcina-apace.si.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi
Osnovne šole in športne dvorane Apače v
naselju Apače, na ocenjeni površini 1550 m2
uporabne površine (površina strehe je opremljena s strešno kritino iz pločevine).
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na objektu strehe Osnovne šole in športne dvorane
Apače in izvedbo napeljave kablov in drugih
instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta;
– pravico vzdrževati objekt iz prejšnje
točke v skladu s tehničnim napredkom in
razvojem;
– pravico imeti dostop do nepremičnine
in prehoda preko nje zaradi obratovanja in
vzdrževanja objekta in naprave.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem,
preko katerega lahko osnovnošolci dnevno
preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi
moduli na strehi.
Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 5%
od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije.
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3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po
zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da
bo:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma
saniral morebitno poškodovano kritino na
objektu;
– po preteku služnostnega obdobja vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša;
– med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred
požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo
del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in
kopijo zavarovalne police še pred pričetkom
del izročil lastniku nepremičnine.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih
dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno najkasneje v roku 1 leta od podpisa služnostne
pogodbe.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira
izbrisno pobotnico, katero bo Občina Apače
izkoristila v primeru, da v roku 1 leta od sklenitve pogodbe ponudnik sploh ne bo pričel z
deli oziroma jih dokončal.
4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži
a) Ekonomska in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter, da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo.
b) Tehnične zahteve:
– fotovoltaične plošče: monokristalni
sončni modul, najmanj 239 W;
– instalirana moč: najmanj 220 kW.
5. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika,
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– dokazilo v zvezi s ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži:
– BON-1/P (podjetja) oziroma BON1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2008 – nad kriterijem 6,
– pozitivno bilanco stanja na dan 31. 10.
2009,
– potrdilo poslovne banke, iz katerega
je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran,
– analiza energetskega potenciala OŠ
Apače in telovadnice,
– ponujen odstotek nadomestila, ki ne
more biti nižja od izhodiščne,
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni
register;
– izpis iz sodnega registra, ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– izjava o sprejemanju pogojev ponudbe,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj
45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek
letne višine nadomestila. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji
odstotek. V primeru, da je podanih več po-

nudb z enakim odstotkom ponudbene cene,
se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni
po opravljeni izbiri.
7. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje:
pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena po pridobitvi soglasja s strani Občinskega sveta Občine Apače, k postavitvi
sončne elektrarne na Osnovni šoli v Apačah.
Obveznost Občine Apače, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje je izključena. Občina Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko
župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedli
razloge in brez odškodninske odgovornosti.
Občina Apače si pridržuje pravico, da bo po
prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka, dne
21. 12. 2009, do 8.30, na naslov Občine
Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »ponudba sončno elektrarno
na OŠ in športni dvorani Apače«. Ponudba,
ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela
kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz
postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo
pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet
dni po prejemu poziva za dopolnitev.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih
ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe
odprla v ponedeljek, dne 21. 12. 2009, ob 9.
uri, v sejni sobi Občine Apače. Ponudbe, ki
bodo prispele po razpisanem roku, ali ponudbe, ki bodo pravočasne, vendar nepopolne,
bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Ne glede na navedeno, bo komisija
pozvala ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo za dopolnitev te ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema
poziva za dopolnitev.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 02/569-85-54 (kontaktna oseba: Melita
Planteu). Ogled je možen po predhodnem
dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Apače,
http://www.obcina-apace.si.
Občina Apače
Št. 478-2/2008
Ob-7966/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,
49/09), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in sklepi Mestnega sveta
Mestne občine Celje z dne 3. 3. 2009 in 3. 11.
2009, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 133/1 – travnik v izmeri
647 m2, vpisana v vl. št. 539 k.o. Teharje, parc.
št. 133/25 – travnik v izmeri 430 m2, vpisana
v vl. št. 1208 k.o. Teharje, parc. št. 134/10 –
njiva v izmeri 2304 m2, parc. št. 134/11 – njiva v izmeri 1422 m2, parc. št. 134/12 – njiva
v izmeri 1342 m2, parc. št. 134/13 – njiva
v izmeri 1405 m2, parc. št. 134/14 – njiva
v izmeri 905 m2, vse vpisane v vl. št. 1165
k.o. Teharje, parc. št. 134/19 – njiva v izmeri
202 m2, parc. št. 134/20 – njiva v izmeri 1 m2,
parc. št. 138/15 – travnik v izmeri 22 m2, parc.
št. 138/16 – travnik v izmeri 3 m2, vse vpisane
v vl. št. 558 k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni
list RS, št. 18/91- proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne,
servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 122
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.683 m2 1.059.326,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 572/2 – njiva v izmeri
292 m2 in parc. št. 572/4 – travnik v izmeri
926 m2, vpisano v vl. št. 602 k.o. Ostrožno.
Zemljišče leži v območju ZN Sončni park
(Uradni list RS, št. 49/04 – proj. št. 75/02 RC
Planiranje), kjer je predvidena stanovanjska
gradnja.
Izklicna cena zemljišča znaša 93,50
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.218 m2 113.883,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Zagrad
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 730/7 – gospodarsko
poslopje v izmeri 16 m2 in dvorišče v izmeri 27 m2, parc. št. 730/6 – gospodarsko
poslopje v izmeri 99 m2 in dvorišče v izmeri 203 m2, parc. št. 730/4 – njiva v izmeri 266 m2, vse vpisane v vl. št. 1167 k.o.
Zagrad, parc. št. 728/49 – travnik v izmeri
443 m2, parc. št. 728/48 – njiva v izmeri
35 m2, parc. št. 728/47 – njiva v izmeri 13 m2,
parc. št. 728/1 – njiva v izmeri 250 m2, parc.
št. 728/51 – travnik v izmeri 497 m2, parc.
št. 728/28 – njiva v izmeri 242 m2, parc.
št. 728/55 – travnik v izmeri 3970 m2, vse
vpisane v vl. št. 586 k.o. Zagrad.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z LN Zagrad II (Uradni list RS,
št. 108/08 – proj. št. 04/04 RC Planiranje
d.o.o. Celje) predvidena gradnja 10 enodružinskih stanovanjskih hiš z ustrezno infrastrukturo.
Izklicna cena zemljišča znaša 90,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 6.061 m2 545.490,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
3. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na
predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
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4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra,
ki ni starejši od 30 dni,iz katerega mora biti
razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z
obveznim sklicem na št. 28 75108-72210027000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v
ceno stavbnega zemljišča.
c) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
5. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v roku, določenem v prvem stavku te točke, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici, najkasneje do 14. 12. 2009 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb-prodaja stavbnih
zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo navedenega oddelka – II. nadstropje. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
7. Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
9. Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
10. Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec,
v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
11. Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to izloči in o tem obvesti
ponudnika.
12. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC - Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje) 15. 12. 2009 ob 11. uri.
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Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8
dneh po javnem odpiranju ponudb.
13. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več ponudb z navedbo
iste cene, se bodo s temi ponudniki izvedla
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
14. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo in osnutek pogodbe lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/42-65-604
(Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Ob-7906/09
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07, ZN-UPB3
in 45/08) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja 4. 1. 2010 prične s poslovanjem notarka Marjeta Cotman na Brezovici
pri Ljubljani, Podpeška cesta 2.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-7881/09
Likvidacijska upraviteljica zavoda E –
SYSTEM, zavod za ekonomske in okoljske
sisteme – v likvidaciji, Ulica heroja Nandeta
37, 2000 Maribor, matična številka 1682733,
objavlja v skladu z določilom 412. člena ZGD
naslednje obvestilo in poziv likvidacijskim
upnikom in dolžnikom:
1. Pri subjektu E – SYSTEM, zavod za
ekonomske in okoljske sisteme – v likvidaciji,
Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka 1682733, reg. št. vl. 1/11290/00,
je s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru
z dne 27. 8. 2008, opr. št. Srg 2008/27617,
vpisana sprememba podatkov zaradi začetka postopka redne likvidacije zavoda.
2. Za likvidacijsko upraviteljico je imenovana Julija Mesarič.
3. Likvidacijska upraviteljica poziva upnike, da v roku 30 dni po objavi tega poziva s
priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
zavoda v likvidaciji na naslov: mag. Dejan
Gracer, odvetnik, Gosposka 4, Celje, s pripisom »Prijava terjatev – E system«. Prijavam
je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatev.
4. Likvidacijska upraviteljica poziva vse
dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti
do zavoda v likvidaciji.
E – SYSTEM – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Št. 15/2009
Ob-7892/09
Likvidacijski upravitelj Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji
na podlagi podanih pooblastil iz 412. člena
ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv
upnikom:
1. Ustanovitelja Zavoda za promocijo
športa in turizma Bodi zraven s sedežem
na naslovu Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor, sta dne 4. 11. 2009 sprejela sklep
o prenehanju zavoda in začetku postopka
redne likvidacije.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Sandi Potočnik, stanujoč Prešernova
ulica 30, 3230 Šentjur.
3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom pod opr. št. Srg 2009/28472 z dne
16. 11. 2009 v sodni register vpisalo začetek
redne likvidacije nad Zavodom za promocijo
športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji.
4. Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike Zavoda za promocijo športa in turizma
Bodi zraven – v likvidaciji, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve do zavoda v
likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s
priporočeno pošto na naslov sedeža Zavoda
za promocijo športa in turizma Bodi zraven
– v likvidaciji, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor, s pripisom »Prijava terjatev«.
5. Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike
Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi
zraven – v likvidaciji, da nemudoma poravnajo vse obveznosti do zavoda v likvidaciji.
Zavod za promocijo športa in turizma
Bodi zraven – v likvidaciji
zanj likvidacijski upravitelj
Sandi Potočnik
Ob-7923/09
V postopku redne likvidacije nad družbo GRAD GRM, nepremičnine in storitve,
d.o.o.- v likvidaciji, Dunajska cesta 9, 1000
Ljubljana, v skladu s 412. členom Zakona o
gospodarskih družbah in sklepom edinega
družbenika z dne 6. 11. 2009, objavljamo
obvestilo in poziv upnikom:
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 12. 11.
2009, pod opravilno številko Srg vpisa
2009/32390 pri subjektu vpisa GRAD GRM,
nepremičnine in storitve, d.o.o. – v likvidaciji,
Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična
številka 2366622000, vpisalo sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije:
– Družba GRAD GRM, nepremičnine in
storitve, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka:
2366622000, (v nadaljevanju: GRAD GRM
d.o.o.), na podlagi tega sklepa edinega družbenika, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom
403. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), v zvezi s 522. in 523. členom ZGD1 preneha in v skladu s prvim odstavkom
404. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) izvede postopek za svojo likvidacijo;
– Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to
je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o
prenehanju družbe;
– Na podlagi tega sklepa družba izvede
postopek za svojo likvidacijo;
– Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo
svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na
naslov sedeža družbe Dunajska cesta 9,
1000 Ljubljana.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega poziva pisno prijavijo svoje terjatve
do družbe GRAD GRM, nepremičnine in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, in sicer na naslov:
GRAD GRM, nepremičnine in storitve, d.o.o.
– v likvidaciji, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo
prijavi priložiti dokazila o obstoju terjatve.
Grad GRM d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Matjaž Martinčič
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Evidence sindikatov
Št. 101-21/2009-2
Ob-7543/09
Sindikat podjetja Florina, vpisan v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 10. 5. 1993, pod zaporedno številko 7,
je spremenil naziv in sedež dne 28. 10. 2009
in ima odslej naziv: Sindikat družbe Florina Ambient d.o.o., s sedežem Pri vrtnariji
8, v Mariboru.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 26 z dne 6. 11. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Št. 4500354272
Ob-7767/09
Uprava družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica sporoča v skladu z
določbo 320. člena ZGD-1, da so zaključne
ugotovitve posebnega revizorja revizijske
družbe Plus revizija d.o.o. Trzin, glede preveritve vodenja posameznih poslov družbe
v obdobju zadnjih treh let, s posebnim poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb,
svetovalnih pogodb in poslov v zvezi z investicijami v Beogradu, Umagu, Črni gori in
Brčkem, v skladu s sklepom 15. skupščine
družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica z dne 24. 3. 2009 od dne 4. 12.
2009 dalje objavljene na spletni strani družbe, http://www.hit.si/.
Ugotovitve so namenjene delničarjem
družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.
Nova Gorica in se jih lahko uporablja v tem
kontekstu in v tem obsegu. Posebno revizorjevo poročilo se nahaja na sedežu družbe.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe

2009, znašal v nominalni višini 1.007.500,00
EUR, zmanjša še za 1.000.000,00 EUR,
tako da po zmanjšanju znaša v nominalni
višini 7.500,00 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 Edvin Pejovič

Št. 001/2009
Ob-7882/09
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah ZGD-1, podjetje Mislec, Marko
Puc s.p., z matično številko: 3263312, objavlja statusno preoblikovanje iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo.
Direktor
dr. Marko Puc

V objavi 16. skupščine delniške družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št 96
z dne 27. 11. 2009, je bil napačno napisan
datum skupščine (dan opisno), ki pravilno
glasi: ki bo v ponedeljek, dne 28. decembra 2009, ob 8. uri.
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.

Ob-7883/09
S.F.M. trgovina na debelo, Islamoski Minur s.p., Maribor, Partizanska cesta 5, skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah–1, obveščam upnike, da bom po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik ter prenesel dejavnost
na družbo IDUS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Zgornja Polskava,
Partizanska ulica 5, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru pri matični številki
2221624000.
Statusno preoblikovanje podjetnika se izvede po postopku in način, kot je opredeljen
v 673. členu ZGD-1.
Islamoski Minur s.p.

Popravek

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7880/09
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o.; Ankaranska cesta 7B, 6000
Koper (matična številka 3288684000, davčna številka: SI35323833) v skladu z določili
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), prvič objavlja Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je bil sprejet s
sklepom edine družbenice družbe z dne
23. 11. 2009, in sicer, da se osnovni kapital
družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o.,
ki bo upoštevaje sklep edine družbenice o
zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 28. 9.

Sklici skupščin
Ob-7968/09
Popravek

Ob-7980/09

Uprava delniške družbe Trubar, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 6, Kranj obvešča delničarje družbe, da je pri objavi sklica 23.
skupščine delničarjev družbe, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 96 z dne 27. 11. 2009
prišlo do tipkarske napake, in sicer je 23.
skupščina sklicana za dan »torek, 29. 12.
2009 ob 9. uri« in ne kot je bilo napačno
objavljeno »ponedeljek«.
V izogib dvomu uprava ponovno obvešča delničarje, da je 23. skupščina sklicana za dan torek, 29. 12. 2009 ob 9. uri na
sedežu družbe z dnevnim redom, kot je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 96 z dne
27. 11. 2009, stran 2991-2992.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
Ob-8004/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 31. člena
Statuta delniške družbe INDE d.d., Vransko
136, uprava sklicuje
12. skupščino
delniške družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo dne 6. 1. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe Vransko 136, Vransko, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in prehodna ugotovitev sklepčnost.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščinepredsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.

2.1 Predlog sklepa.
Na predlog uprave se izvolijo delovna
telesa skupščine:
– Za predsednika skupščine se imenuje
kandidat na predlog uprave družbe.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Anica Orehovec in Darja Pikl.
– Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Predstavitev poslovnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2008
z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu ter ugotovitev bilančne izgube družbe
poslovno leto 2008, ki se je končalo 31. 12.
2008.
3.1. Predlog sklepa.
Ugotovi se bilančna izguba za poslovno leto 2008, na dan 31. 12. 2008, v višini
127.084 €.
Izguba poslovnega leta 2008 se pokrije
iz sredstev rezerv.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
4.1. Predlog sklepa:
V skladu z 293. členom ZGD-1, skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2008 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v euro in uvedba kosovnih delnic.
5.1. Predlog sklepa
Osnovni kapital družbe, ki znaša
22.600.000,00 SIT, se preračuna v euro na
način iz prvega odstavka 693. člena Zakona
o gospodarskih družbah tako, da ta znaša 94.242,00 €UR. Razlika v višini 66,13
EUR, ki nastane pri preračunu po navedenem določilu, se pokrije iz drugih rezerv iz
dobička.
Družba uvede kosovne delnice tako, da
se vsaka delnica z nominalnim zneskom
4,17 EUR nadomesti z 1 kosovno delnico
in je po zamenjavi osnovni kapital družbe
v višini 94.242,00 €UR razdeljen na 22.600
navadnih kosovnih delnic.
6. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti.
6.1. Predlog sklepa
Dejavnost družbe se uskladi s standardno klasifikacijo in po novem glasi:
14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil,
14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
15.110 Strojenje in dodelava usnja in
krzna
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije,
sedlarskih in jermenskih izdelkov
46.160 Posredništvi pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
46.240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in
usnjenimi izdelki
52.100 Skladiščenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
52.240 Pretovarjanje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
95.230 Popravilo obutve in usnjene galanterije.
7. Spremembe in dopolnitve statute
družbe in sprejem prečiščenega besedila
statuta
7.1. Predlog sklepa
Sprejmejo se sprememba in dopolnitve
statute in se kot čistopis sprejme popolnoma
novo besedilo statuta.
Spremembe statuta so v času od sklica skupščine do tri dni pred skupščino na
vpogled in razpolago delničarjem na upravi
družbe.
Skupščina delničarjev poooblašča nadzorni svet družbe, da izdela čistopis statuta
in dopolnitev za priglasitev v sodni register.
8. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
8.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 274. členom ZGD1 in na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe se, namesto dosedanjega Mirka
Hircija, predstavnika  delničarjev, izvoli nov
nadomestni član. Svet delavcev je kot predstavnika zaposlenih odpoklical dosedanjega
člana nadzornega sveta Majo Tratnik in izvolil novega člana. O izvolitvi bo skupščino
seznanil svet delavcev z dopisom. Za člana
nadzornega sveta se kot predstavnika delničarjev izvoli Majo Tratnik.
9. Določitev višine sejnin nadzornemu
svetu.
9.1 Predlog sklepa
Predsedniku nadzornega sveta pripada
za sodelovanje na redni seji bruto sejnina
v višini 220,00 €, članom nadzornega sveta
pa bruto sejnina v višini 130,00 €, v primeru
korespondenčne seje pa 50% teh zneskov.
Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v
skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
Presečni dan za uresničevanje glasovnih pravic
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci, ki so kot imetniki
(imenskih) delnic vpisani v delniško knjigo
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavijo pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, na naslov INDE d.d., tajništvo delniške družbe, Vransko 136, 3305 Vranko.
Dopolnitev dnevnega reda
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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahteve poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je
vključno do 11. 12. 2009.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je vključno do 11. 12. 2009, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točke dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu (tajništvu) družbe
Vransko 136, 3305 Vransko so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva
zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopni in brez plačni na vpogled.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih več kot 15% vseh
glasov, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne 6. 1. 2010, ob 12.30, v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
INDE d.d. Vransko
uprava delniške družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-7922/09
Uprava družbe Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje, objavlja, da je dne 27. 11. 2009 od
delničarja Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda 12. redne
skupščine delničarjev družbe Vegrad d.d.,
sklicane za dne 22. 12. 2009, ki se glasi:
»Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlaga na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 12. redne
skupščine delničarjev družbe Vegrad, d. d.,
Gradbeno industrijsko podjetje, ki bo dne
22. 12. 2009, zahtevo za razširitev dnevnega reda, v Ljubljani, dne 25. 11. 2009.
I. Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predla-
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gateljica) je imetnica 221.198 delnic družbe Vegrad, d.d., (v nadaljevanju družba),
kar predstavlja 19,00% osnovnega kapitala
družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.
II. Predlagateljica zahteva, da se dnevni
red 12. skupščine delničarjev družbe, ki je
bil objavljen dne 20. 11. 2009 v Uradnem
listu RS, razširi z novo, dodatno točko dnevnega reda, in sicer:
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina za mandatno obdobje štirih
let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini družbe, za člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev izvoli:
– Klemna Boštjančiča,
– Branko Gabrijel,
– dr. Vladimira Koruna in
– Iva Klobčarja.
V primeru spremembe statuta družbe, s
katero se število članov nadzornega sveta
zmanjša iz šestih na tri člane (od katerih sta
dva predstavnika delničarjev), z dnem vpisa
omenjene spremembe statuta v sodni register preneha mandat članoma nadzornega
sveta dr. Vladimiru Korunu in Ivu Klobčarju.
Obrazložitev:
Ker je mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe potekel, nadzorna
funkcija pa je izredno pomembna za zagotovitev varovanja interesov delničarjev in tudi
upnikov, predlagateljica skladno z določilom
298. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni red
sklicane 12. redne skupščine družbe, ki bo
22. 12. 2009, razširi z dodatno točko dnevnega reda – volitve članov nadzornega sveta. Predlagateljica v nadaljevanju skladno z
drugo točko drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1 navaja podatke o predlaganih članih
nadzornega sveta.
Klemen Boštjančič je univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot
član uprave družbe Mineral, d.d., njegove
glavne pristojnosti in naloge so komerciala,
marketing in finance.
Branka Gabrijel je gimnazijska maturantka, trenutno zaposlena kot direktorica družbe Vegrad-INDE, d.o.o.
Dr. Vladimir Korun, je doktor pravnih znanosti, upokojenec in dosedanji predsednik
nadzornega sveta družbe Vegrad, d.d.
Ivo Klobčar je univerzitetni diplomirani
ekonomist, upokojenec, nazadnje zaposlen
v družbi Vegrad, d.d., kot direktor za finančno in ekonomsko področje ter dosedanji član
nadzornega sveta družbe Vegrad, d.d.
Upravo družbe pozivamo, da skladno z
298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev
dnevnega reda 12. seje skupščine družbe
v predpisanih rokih objavi na enak način,
kot je objavila sklic skupščine, ki bo 22. 12.
2009.
Kapitalska družba d.d.
predsednik uprave
Borut Jamnik
članica uprave
mag. Anja Strojin Štampar
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Zavarovanja terjatev
SV 807/09

Ob-7885/09

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 807/09 z dne
24. 11. 2009, je bila nepremičnina z ident.
št. 2171-1456-6, del stavbe s številko 6,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Hrušica 170, Hrušica, stoječi na
parc. št. 490/130, k. o. Dovje, last zastavitelja Damirja Haskića, stanujočega na
Hrušici, Huršica 123, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 11. 2009, zastavljeno
v korist upnice SKB Banka d.d. Ljubljana,
matična številka: 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 73.700,00 EUR,
s pripadki.
SV 818/09

Ob-7886/09

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 818/09 z dne
25. 11. 2009, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-254-8, del stavbe s številko 8, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Ulica Staneta Bokala 11, 4270
Jesenice, stoječi na parc. št. 195/4, k.o.
Jesenice, last zastaviteljice Dalije Bergant, stanujoče na Jesenicah, Cesta revolucije 8, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 30. 10. 2009, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., matična št. 1319175000, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 39.900,00 EUR,
s pripadki.
SV 2178/2009

Ob-7887/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 2178/2009 z dne
24. 11. 2009, sta poslovna prostora št. 15
in 16, v I. nad. objekta B, v izmeri 122,37
m², na naslovu Ul. heroja Šaranoviča 2729, Maribor, s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, na parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20 k.o. Melje, last družbe Avtoprevoz
Gramet–Trade d.o.o., s poslovnim naslovom Maribor, Tržaška c. 61, na temelju
prodajne pogodbe št. 478-157/2007-3,
z dne 15. 5. 2007, z aneksom št. 1 in
z.k. dovolilom št. 478-157/2007-10, z dne
29. 8. 2007, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve do najvišjega zneska 126.000,00
EUR.
SV 1471/09

Ob-7888/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 1471/09 z dne 26. 11. 2009, je
garsonjera št. 14, v izmeri 34,50 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Trg svobode 25, Tržič, stoječe na
nepremičninah parc. št. 278 in 293/3, obe
k.o. Tržič, last zastavitelja Matjaža Škulja,
Zikova ulica 7, Kamnik, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 10. 2009,
z Andrejo Kovač, Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, zastavljena v korist upnice

SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, matična številka 5026237000,
za zavarovanje terjatve v višini 28.500,00
EUR, z obrestno mero: 3-mesečni Euribor
+ 2.90% letno ter z zapadlostjo terjatve v
300-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 18. 12. 2034.
SV 1279/2009

Ob-7889/09

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1279/2009
z dne 24. 11. 2009, je bila nepremičnina,
stanovanje, v izmeri 119,48 m2, identifikacijska številka 065300026-002, na naslovu
Na Prehodu 021, 2000 Maribor, na parceli
5/3, ki je pripisana pri katastrski občini Košaki, last zastaviteljev Marinka Martinović,
stanujočega Na prehodu 13, Maribor, in
Lidije Martinović, stanujoče Na prehodu
13, Maribor, za vsakega do 1/2 (ene polovice), na podlagi prodajne pogodbe z
dne 14. 10. 1999, prodajne pogodbe, opr.
št. SV 431/00, z dne 30. 8. 2000, prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2004 in aneksa
št.: 1, k prodajni pogodbi z dne 14. 10.
1999 in 15. 12. 2004, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 67.200,00 EUR s pripadki,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
30. 11. 2029.
SV 987/09

Ob-7921/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 987/09, DK 53/09
z dne 26. 11. 2009, je bilo dvosobno stanovanje, z uporabno površino dela stavbe
55,38 m2 in z neto tlorisno površino dela
stavbe 64,68 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v Domžalah, na naslovu
Ljubljanska cesta 81, Domžale, z ident.
št. stavbe 1959-5446-31, ki stoji na parc.
št 3895/2 in parc. št. 3896/5 k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim solastniškem deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
navedene večstanovanjske stavbe ter last
zastavitelja Šavel Štefana do 1/1, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 95.000,00
EUR s pp.
SV 2211/2009

Ob-7976/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 2211/2009
z dne 27. 11. 2009, je stanovanje številka
14, v skupni izmeri 46,40 m², v stanovanjski hiši na Knafelčevi ulici 24 v Mariboru,
ki stoji na parc. št. 1621/1, vložkek številka
1317, k.o. Spodnje Radvanje, last Polanec
Ivana do celote, Knafelčeva ulica 24, Maribor, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 2. 1999, zastavljeno v korist Nove

KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 28.000,00 EUR s pp.
SV 1294/2009

Ob-7977/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Stanislava Bohinca iz Maribora opravilna številka SV
1294/2009 z dne 27. 11. 2009, je bila
nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje,
št. 11, v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Knafelčeva ulica 28, v
izmeri 68,15 m2, in kletni shrambi, v izmeri 3,28 m2, ki stoji na parceli št. 1621/1,
pripisani pri vložni številki 1317, Spodnje
Radvanje, ki je last dolžnika in zastavitelja Zvonka Lenarta, stanujočega 2000
Maribor, Knafelčeva ulica 28, in solidarne
porokinje in zastaviteljice Radmile Lenart,
stanujoče 2000 Maribor, Knafelčeva ulica
28, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe, ki so jo dne 31. 10. 1991 sklenili
prodajalec Projekt MR Maribor in kupca
Zoran in Jadranka Grgić, kateri sta pripeta
dodatek z dne 2. 10. 2002 in aneks z dne
30. 10. 2002 in prodajne pogodbe, ki so jo
dne 7. 10. 2002 sklenili prodajalca Zoran
in Jadranka Grgić ter kupca Zvonko in
Radmila Lenart, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče
015, Ljubljana, matična številka 2211254,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
147.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je
končni rok zapadlosti terjatve dne 1. 12.
2029.
SV 1967/09

Ob-7981/09

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 1967/09, z dne 13. 11.
2009, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje, v stanovanjski hiši, Rimska 7,
Ljubljana, vl. št. 129, parc. št. 308, k.o.
Gradišče I, ki leži v tretjem nadstropju,
v skupni izmeri 134,31 m2, s pripadajočo
kletjo oziroma drvarnico v zidanem objektu
ter sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih stavbe, skupnih prostorih in
zemljišču, ki je v lasti Dejana Dogandžića,
na podlagi »Sodne poravnave«, opr. št. III
P 4/2009, z dne 22. 5. 2009, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Dejanom Dogandžićem, kot
kupcem, in sicer v korist upnika Karla Serinija, stanujočega Log pri Brezovici, Pot
na Ferjanko 12, EMŠO 0701965500071,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
96.000,00 EUR, s pogodbenimi obrestmi, ki znašajo 6% letno ter v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
povišanimi za 50%, in ostalimi pripadki,
ki zapade v plačilo najkasneje dne 13. 11.
2010, z možnostjo predčasne zapadlosti
v primeru neplačila prvega ali dveh zaporednih obrokov.
SV 689/09

Ob-7982/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana
iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV
689/09 z dne 6. 11. 2009, je bilo stano-
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vanje št. 15, v izmeri 30,30 m2, v četrti
etaži oziroma drugem nadstropju stanovanjske stavbe v Idriji, Rožna ulica 4, s
kletjo v izmeri 4,80 m2, z identifikacijsko
številko 2357-615-15, last Sulejmana Muhića, stanujočega Rožna ulica 4, Idrija,
kupljeno z notarskim zapisom prodajne
pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, oprav. štev. SV 596/09 z dne 28. 9.
2009, zastavljeno v korist upnice – banke
SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1490/09

Ob-7983/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 1490/09 z dne 27. 11. 2009, je
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dvosobno stanovanje, št. 2, neto tlorisne
površine 69,89 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe, z naslovom Gogalova ulica 7,
Kranj, z ident. številko stavbe 270, ki stoji
na parc. št. 186/1, k.o. Huje, last Božidarja
Bajžlja, Gogalova ulica 7, Kranj, na temelju Sporazuma o razdelitvi skupnega solastnega in skupnega premoženja, opr. št. SV
1007/09, notarja Vojka Pintarja z dne 23. 11.
2009 in kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5.
2002, sklenjene s prodajalcem Bogdanom
Tabrom, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 48.000,00 EUR, z
obrestno mero: 3‑mesečni Euribor + 3,05%
letno ter z odplačilom kredita v 156 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v
plačilo dne 30. 11. 2022.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 81448/2008
Os-5791/09
V izvršilni zadevi upnika Stanovanje
d.o.o., Bazoviška cesta 12, Ilirska Bistrica,
proti dolžniku Stopar Borisu, Rozmanova
ulica 24e, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa
odv. Milan Volk, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 2.917,34 EUR s pp,
je bil na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL
81448/2008 z dne 29. 5. 2009 opravljen rubež stanovanja številka 17, v skupni izmeri
56,20 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Rozmanova ulica 24e, 6250
Ilirska Bistrica, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 8. 2009
VL 121340/2008
Os-7468/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 17. 12. 2008, opr. št. In VL
121340/2008, je bil dne 4. 6. 2009 opravljen
rubež v korist upnika DOMO d.o.o., Majorja
Lavriča 12, Ljubljana, rubež nepremičnine,
stanovanje št. 10/04, v izmeri 60,08 m2, ki
se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, last dolžnice Tonči Zanki, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
VL 81014/2009
Os-7625/09
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 6.
2009, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Ljub
ljani, je bilo dvosobno stanovanje, št. 110, v
2. nadstropju, na naslovu Cesta zmage 45,
Zagorje ob Savi, v izmeri 45,50 m2, ki pa ni
vpisano v zemljiško knjigo v lasti dolžnika
Arifa Beganoviča, Cesta zmage 45, Zagorje
ob Savi - do celote, zarubljeno v korist upnika SP, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
16b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave dolga
1.097,12 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 11. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4970/2009
Os-6966/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Bruna in Ružice Turk, oba
Ljubljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – in sicer kupoprodajne pogodbe
št. 0403-S-36/1-196/91 z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, in
kupcema Jožico in Angelom Čibejem, ter
kupoprodajno pogodbo z dne 14. 11. 1994,
sklenjene med prodajalcema Jožico in Angelom Čibejem ter kupcema Nevenko Hrženjak in Ljudevitom Hrženjakom.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu SPB Domžale, sedaj

označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 68.E, v vložku 5731/69, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev za vsakega do 1/2 na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3.
1998, sklenjene med prodajalcema Ljudevitom Hrženjakom in Nevenko Hrženjak, stanujoča Ljubljanska cesta 76, Domžale, in
kupcema Bruno Turk in Ružica Turk, stanujoča oba Ljubljanska cesta 90, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 10. 2009
Dn 4633/2009
Os-6967/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Andreje Štivan, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. D-61/83 z dne 20. 12.
1983, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupovalko Petro Korošec, stanujočo Pot
27. julija 3, Kamnik.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor v izmeri
20,16m2, v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v
zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 78.E, v
vložku 5731/79, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 12.
1987, sklenjena med prodajalko Korošec
Lipovšek Petronilo, stanujočo Pot 27. julija
3, Kamnik in kupovalko Štivan Andrejo, Gorkičeva 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 10. 2009
Dn 2524/2009
Os-7151/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Darje Guzelj, Ljubljanska cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer
pogodbe št. E-113/87 – K z dne 4. 10. 1988,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Anjo Gašperlin, po zakonitih zastopnikih Tomažu in Zdenki Gašperlin, vsi stanujoči Ulica Bratov Učakar 122, Ljubljana,
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 1990,
sklenjene med prodajalko Anjo Gašperlin,
po zakonitih zastopnikih Tomažu in Zdenki
Gašperlin, vsi stanujoči Ulica Bratov Učakar
122, Ljubljana, in kupcem Romanom Koželjem, stanujoč Ulica Malči Beličeve 115,
Ljubljana ter kupoprodajne pogodbe z dne
30. 1. 1995, sklenjene med prodajalcem Ro-

manom Koželjem, stanujočim Ljubljanska
cesta 88, Domžale, in kupovalko Indiro Kurić, stanujočo Tržaška cesta 35, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 88, Domžale, sedaj označeno
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 18.E, v
vložku 5743/19, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7. 2001,
sklenjena med prodajalko Indiro Kurić, Tržaška cesta 35, Ljubljana, in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 5023/2008
Os-7152/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Janeza Kozlevčarja, Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, št. 30/91
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Iskra Delta v stečaju in kupcem
Janezom Kozlevčarjem, Ljubljanska cesta
80, Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 54.E, vpisana v vložku 5502/55, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 2221/2009
Os-7153/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Aleksandra Belec, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe,
št. 0403-S-36/1-942/91, z dne 15. 11. 1991,
in aneksa k tej pogodbi z dne 19. 2. 1998,
sklenjena med prodajalcem Ministrstvom za
notranje zadeve RS in kupcema Milanom in
Marjanco Repec, Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bilo stanovanje
v poslovno-stanovanjskem objektu SPB 1
Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 65.E, v vložku 5731/66,
k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 4. 1998, sklenjeno med
prodajalcema Milanom Repac in Marjanco
Repac, oba Ljubljanska cesta 76, Domžale,
in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 766/2009
Os-7155/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Nuške Urankar, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, in kupovalko Urankar Nuško, Ljubljanska cesta 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu SPB Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 42.E, vpisana v vložku 5731/43, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 5072/2008
Os-7156/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Janeza Kozlevčarja, Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – in sicer pogodbe št. 24, z dne 20.
4. 1983, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupcem Janezom Kozlevčarjem, Ljubljanska cesta 80, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v poslovno-stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 66.E, vpisana v vložku 5855/67, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 2895/2008
Os-7158/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je s
sklepom z dne 17. 9. 2009 začel postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ku-

poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene 15. 10. 1993, med TKI p.o., Za
Savo 9, Hrastnik, kot prodajalcem, in Kozar
Stanislavom, Pot Franca Pušnika 12, Hrastnik, kot kupcem stanovanja št. 3, Pot Franca Pušnika 12, Hrastnik – ident. št. 3.E, vpisani v vl. št. 885/3, k.o. Hrastnik – mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Burhan Zlate, Pot Franca Pušnika
12, Hrastnik, izgubil. Na navedeni nepremičnini, ident. št. 3.E, stanovanjski prostor
1259-3, v 2. in 1. etaži, Pot Franca Pušnika 12, Hrastnik, vpisan v vl. št. 885/3, k.o.
Hrastnik – mesto, je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Burhan Zlata, Pot
Franca Pušnika 12, Hrastnik, do celote. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 10. 2009
Dn 3098/2008
Os-7161/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je s
sklepom z dne 17. 9. 2009 začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine izvensodne poravnave zaradi razdružitve skupnega
premoženja, med Macele Srečkom, Kolonija 1. maja 37, Trbovlje, in Macele Ljubico,
Naselje A. Kaple 8c, Hrastnik, z dne 23. 3.
1998, za stanovanje št. 12, v stanovanjski
hiši Naselje Aleša Kaplje 8c, Hrastnik.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Macele Ljubice, Naselje Aleša Kaple
8c, Hrastnik, izgubil. Na navedeni nepremičnini ident. št. 212.E – del stavbe, št. 12, v V.
etaži stavbe s kletjo, Naselje Aleša Kaple
8c, Hrastnik, vpisani v vl. št. 838/47, k.o.
Hrastnik – mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Macele Ljubice, Naselje Aleša Kaple 8c, Hrastnik, do celote. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi-1 v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 10. 2009
Dn 415/2007
Os-7261/09
V zemljiškoknjižni zadevi, opr. št. Dn
št. 415/2007 Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagateljev Vehovar Franca, Vehovar Miroslava in Zlatkom Bernaškom, vsi
Ponikve 79, Videm-Dobrepolje, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vpis lastninske pravice, se objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
parcela številka1061/2, sedaj 1061/3, vložek
številka 835, k.o. Cesta, s stanovanjem v
skupni izmeri 69,17 m2, stanovanje v izmeri
61,11 m2 in stanovanje v izmeri 76,42 m2,
vse v stanovanjski hiši na naslovu Ponikve
79b, Videm-Dobrepolje.
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine se
zahteva v korist oseb, katerih je bila izstavljena: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja številka 1/91 z dne 11. 11. 1991,
sklenjena med prodajalcem DVZ Ponikve
d.o.o., Ponikve 76, Videm-Dobrepolje, in Vehovar Francem, Ponikve 79b, Videm-Dobre-
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polje, kot kupcem, predmet katere pogodbe
je bila prodaja oziroma nakup stanovanja v
stanovanjski hiši Ponikve 79b, stoječa na
parceli številka 1061/2 – vložek številka 835,
k.o. Cesta, v skupni izmeri 69,17 m2, kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja
številka 4/1992, z dne 22. 1. 1992, sklenjene med DVZ Ponikve, d.o.o., Ponikve 76,
Videm Dobrepolje, kot prodajalcem, in Bernašek Zlatkom, Ponikve 79b, Videm Dobrepolje kot kupcem, predmet katere pogodbe
je bila prodaja oziroma nakup stanovanja
v stanovanjski hiši Ponikve 79b, stoječe
na parceli številka 1061/2 – vložek številka
835, k.o. Cesta, v skupni izmeri 61,11 m2,
in kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja številka 2/1991 z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med DVZ Ponikve d.o.o., Ponikve 76, Videm-Dobrepolje, kot prodajalcem
in Vehovar Miroslavo, Ponikve 79b, VidemDobrepolje, kot kupcem, predmet katere je
bila prodaja oziroma nakup stanovanja v
stanovanjski hiši Ponikve 79b, Videm-Dobrepolje, stoječe na parceli številka 1061/2
– vložek številka 835, k.o. Cesta, v skupni
izmeri 76,42 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vehovar Franca, rojenega 10. 10.
1940, Ponikve 79b, Videm-Dobrepolje, Bernašek Zlatka, rojenega 24. 8. 1941, Ponikve
79b, Videm-Dobrepolje, Vehovar Miroslave,
rojene 7. 7. 1948, Ponikve 79b, Videm-Dobrepolje.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 10. 2009
Dn 2268/2009
Os-7516/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Antonije Brezavšček Novak, Balos 7, Tržič,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe z dne 24. 9.
1991, sklenjene med prodajalcem Bombažno predilnico in tkalnico Tržič in kupcem
Izvršnim svetom Občine Tržič, za garažo
stoječo na parc. št. 213/9, k.o. Tržič, vpisano
v vl. št. 913, k.o. Tržič; in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 16. 11. 2008, ki ga je izdal
lastnik BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.d., Nazorjeva ulica 3, Kranj, za garažo, stoječo na parc. št. 213/9, k.o. Tržič,
vpisano v vl. št. 913, k.o. Tržič. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Antonije Brezavšček Novak, roj. 19. 6. 1943,
Balos 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 1799/2009
Os-7517/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Simone Valter, Cesta 1. maja 63, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanja z dne 7. 5. 1974, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj in kupcem Janislavo Močnik, Ulica
Mladinskih brigad 10, Kranj, za trisobno sta-
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novanje, št. 2, v pritličju, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Cesta 1. maja 63,
Kranj, označenem z ident. št. 2.E, vpisanem
v vl. št. 423/2, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Simone Valter,
roj. 3. 1. 1974, Cesta 1. maja 63, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 1798/2009
Os-7518/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marjana Semena, Cesta 1. maja 63, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanja z dne 19. 3. 1974, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in kupcem Marjanom Semenom,
Kidričeva 22, Kranj, za trisobno stanovanje, št. 5, v 1. nadstropju, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Cesta 1. maja 63,
Kranj, označenem z ident. št. 5.E, vpisanem
v vl. št. 423/5, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marjana
Semena, roj. 1. 10. 1940, Cesta 1. maja
63, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 1791/2009
Os-7519/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Davida Fajdige, Cesta 1. maja 63, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanja z dne 19. 3. 1974, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in kupcem Janezom Fajdigom,
Šempeterska 49, Kranj, za dvosobno stanovanje, št. 40, v 11. nadstropju, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Cesta 1.
maja 63, Kranj, označenem z ident. št. 40.E,
vpisanem v vl. št. 423/40, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Davida Fajdige, roj. 14. 9. 1978, Cesta 1.
maja 63, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 3. 1974 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 755/2009
Os-7520/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bojane Jenko, Cankarjeva ulica 4, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 12.
2005, sklenjene med Dragico Debeljak,
Janševa 13, Radovljica, Manco Debeljak,
Janševa 13, Radovljica, Majo Debeljak,
Janševa 13, Radovljica, kot prodajalke in
Bojano Jenko, Zg. Brnik 129, Kranj, kot kupovalko, za idealni delež do 68/180, nepremičnine parc. št. 127, k.o. Kranj, vpisane v
vl. št. 149, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
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pravice se zahteva v korist Bojane Jenko,
roj. 12. 4. 1978, Cankarjeva ulica 4, Kranj,
do 68/180.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 27. 12. 2005 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 580/2009
Os-7521/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Klemena Torkarja, Planina 8, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanja z dne 15. 6. 1973, sklenjene
med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in kupcem Brankom Mavcem,
Kocjanova 14, Kranj, za stanovanje št. 15,
v 3. nadstropju, z ident. št. 15.E, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Planina 8,
Kranj, vpisanem v vl. št. 372/15, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Klemena Torkarja, roj. 29. 12. 1977,
Planina 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 6. 1973 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 162/2009
Os-7522/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Martine Dežman, Mavčiče 106, Mavčiče,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 062010/91-04/148 z dne 14. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Kranj in kupovalko
Gabrijelo Tišler, Delavska cesta 14, Kranj,
za nepremičnino, 3-sobno stanovanje s kabinetom, v vrstni hiši, na naslovu Trojarjeva ulica 21, Kranj (prej Delavska cesta 14,
Kranj), ki stoji na zemljišču parc. št. 1166/62,
k.o. Stražišče (prej parc. št. 1166/14, k.o.
Stražišče), vpisane v vl. št. 999, k.o. Stražišče. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Martine Dežman, roj. 7. 5. 1983,
Mavčiče 106, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 14. 11. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 99/2009
Os-7523/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Sabine Zagoršek, Virje 36, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10. 1975,
sklenjene med prodajalcem SGP - Projektom Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, ter kupcema
Žitom Ljubljana - TOZD »Triglav« Lesce Pekarna Tržič, in Martinom Zagorškom, Ravne 13, Tržič, za trisobno stanovanje št. 51, v
3. nadstropju, v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Kovorska cesta 23, Tržič, sedaj z
ident. št. 12.E, vpisanem v vl. št. 1140/12,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se

zahteva v korist Sabine Zagoršek, roj. 29. 5.
1961, Virje 36, Tržič, do 506/600, Brigite Zagoršek, roj. 28. 9. 1934, Kovorska cesta 23,
Tržič, do 47/600 in Irene Mlinar, roj. 10. 9.
1957, Zvirče 83, Tržič, do 47/600.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 24. 10. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 8132/2008
Os-7524/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marjete Rojšek - Vegnuti, Šorlijeva ulica 17,
Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 29 z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem DP Sava Kranj,
Škofjeloška cesta 6, Kranj, in kupcem Ano
Marijo Dewa, Šorlijeva ulica 17, Kranj, za
stanovanje št. 13, v 2. nadstropju, z ident.
št. 13.E, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Šorlijeva ulica 17, Kranj, vpisanem v vl.
št. 2544/13, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Marjete Rojšek
- Vegnuti, roj. 20. 1. 1955, Šorlijeva ulica
17, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 5. 11. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 8020/2008
Os-7525/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Daše Marolt, Borova 30, Vir pri Domžalah,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 24. 2. 1987,
sklenjene med prodajalko Občino Kranj in
kupcem Izetom Tuluzovićem, Majevičkih
brigad 13, Živinice, za stanovanje št. 15,
v 2. nadstropju, objekta B-6, na naslovu
Likozarjeva 27, Kranj, označenem z ident.
št. 15.E, vpisanem v vl. št. 908/15, k.o. Klanec; in prodajne pogodbe z dne 19. 6. 1987,
sklenjene med prodajalcem Izetom Tuluzovićem, roj. 29. 6. 1949, Majevičkih brigad
13, Živinice, in kupcem Tomom Keglevićem,
roj. 19. 12. 1943, Ivana Zajca 24, Varaždin,
za stanovanje št. 15, v 2. nadstropju, objekta B-6, na naslovu Likozarjeva 27, Kranj,
označenem z ident. št. 15.E, vpisanem v vl.
št. 908/15, k.o. Klanec; ter
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1996, sklenjene med prodajalcem Tomom
Keglevićem, roj. 19. 12. 1943, Ivana Zajca
24, Varaždin, in kupovalko Dašo Marolt, roj.
11. 8. 1988, Borova 30, Vir pri Domžalah,
ki jo zastopa zakonita zastopnica Milenka
Marolt, za stanovanje št. 15, v 2. nadstropju,
v večstanovanjskem objektu, na naslovu Likozarjeva 27, Kranj, označenem z ident.
št. 15.E, vpisanem v vl. št. 908/15, k.o. Klanec. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Daše Marolt, roj. 11. 8. 1988, Borova
30, Vir pri Domažalah.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
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pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 7637/2008
Os-7526/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Frančiške Močnik, Planina 9, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanja z dne 15. 6. 1973, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in kupcem Marijo Balanč, iz Čepulj, za stanovanje št. 16, v 3. nadstropju,
z ident. št. 16.E, v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Planina 9, Kranj, vpisanem v vl.
št. 379/16, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Frančiške Močnik, roj. 20. 3. 1935, Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 4888/2008
Os-7527/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Zvonke Mali, Golnik 112, Golnik oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 15. 12. 1989, sklenjene med darovalcem Antonom Malijem, Golnik 48a, Golnik, in obdarjenko Zvonko Mali,
Golnik 48a, Golnik, za 1/3 deleža nepremičnine parc. št. 396/3, k.o. Golnik, vpisane v
vl. št. 229, k.o. Golnik. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Zvonke Mali, roj.
5. 4. 1964, Golnik 112, Golnik, do 1/3.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 2447/2009
Os-7528/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Draška Bunića, Bleiweisova cesta 6, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 21. 6.
1984, sklenjene med prodajalcem Trgovska
in gostinska DO Živila Kranj, n.sol.o. Naklo in kupcem Projektivnim podjetjem Kranj,
p.o. Kranj, za polovico poslovnih prostorov,
v 4. nadstropju nebotičnika v Kranju, Cesta
JLA 6 (sedaj Bleiweisova cesta 6), stoječega na parc. št. 931/4, k.o. Kranj, vpisani v vl.
št. 2540, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Draška Bunića, roj.
2. 9. 1971, Bleiweisova cesta 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 21. 6. 1984 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2009
Dn 1792/2009
Os-7574/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Simone Fajdiga, Cesta 1. maja 63, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup

stanovanja z dne 19. 3. 1974, sklenjene
med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj in kupcem Milošem Vidicem, Ulica
Staneta Rozmana 4, Kranj, za trisobno stanovanje, št. 25, v 7. nadstropju, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Cesta 1.
maja 63, Kranj, označenem z ident. št. 25.E,
vpisanem v vl. št. 423/25, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Simone Fajdiga, roj. 26. 11. 1977, Cesta 1.
maja 63, Kranj, do 1/2, in Vita Gosarja, roj.
7. 9. 1977, Cesta 1. maja 63, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 3. 1974 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 1790/2009
Os-7575/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Josipe Remac, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 5/28-5/82 z
dne 7. 7. 1982, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbincem Kranj, TOZD SVG Jesenice, in kupcem Josipo Remac, Huje 21,
Kranj, za stanovanje št. 25, v 4. nadstropju,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta
Jaka Platiše 1, Kranj, z ident. št. 25.E, vpisanem v vl. št. 933/25, k.o. Klanec. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Josipe
Remac, roj. 11. 12. 1939, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 7. 7. 1982 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 1800/2009
Os-7576/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Matije Pirca, Cesta 1. maja 63, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 19. 3. 1974, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj
in kupcem Matijem Pircem, Gosposvetska
13, Kranj, za trisobno stanovanje, št. 19, v
6. nadstropju, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Cesta 1. maja 63, Kranj,
označenem z ident. št. 19.E, vpisanem v
v. št. 423/19, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Matije Pirca, roj.
4. 12. 1947, Cesta 1. maja 63, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 3. 1974 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 2632/2009
Os-7577/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Valerije Ječnik, Šorlijeva ulica 27, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 20. 3. 1997,
sklenjene med Marijo Tomažič, Valjavčeva
7, Kranj, kot prodajalko, in Francem Finžgar-
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jem, Zg. Bela 34, Preddvor, kot kupcem, za
garažo, št. 9, v kletni etaži garažnega objekta tripleks, ki predstavlja 1/120 delež parc.
št. 224/5, k.o. Rupa, vpisane v vl. št. 347 in
348, k.o. Rupa. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist Valerije Ječnik, roj. 13. 5.
1968, Šorlijeva ulica 27, Kranj, do 1/120.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 20. 3. 1997 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 1568/2009
Os-4615/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za poslovni prostor
št. 1, v kleti in pritličju, na Rožanski ulici 2, 4
in 6 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 216.E,
podvl. št. 4024/42, k.o. Bežigrad, dne 12.
5. 2009, pod opr. št. Dn 1568/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 1966, sklenjene med
prodajalcem Sklad za zidanje stanovanjskih
hiš skupščine Občine Ljubljana Bežigrad v
likvidaciji, Vojkova 1, Ljubljana, in kupcem
Trgovsko podjetje Mercator, Ljubljana, za
lokal v bloku B-4 ob Rožanski ulici v Ljub
ljani, vključno s skladiščnim prostorom v pritličju in kletnim skladiščem, v skupni izmeri
586,40 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
Dn 4532/2008
Os-6616/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miloša Kimovca,
Adamičeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičninah z ident.
št. 55.E, 56.E, 57.E, vpisanih v podvložek
št. 2747/19, v k.o. Dravlje, dne 23. 6. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 27. 7. 1972,
št. 72-4285, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs kot prodajalcem ter Minodraš
Antonom in Minodraš Vesno, oba Celovška
cesta 143, Ljubljana, kot kupcema, in sicer
za enosobno stanovanje št. 8 v I. nadstropju
stanovanjske hiše, Adamičeva 13, Ljubljana,
sedaj nepremičnine z ident. št. 55.E, 56.E,
57.E, vpisane v podvložek št. 2747/19, v
k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
1978, sklenjene med Minodraš Antonom in
Minodraš Vesno, oba Adamičeva 13, Ljubljana, kot prodajalcema, ter Franič Markom
in Franič, roj. Gruber, Alojzijo, oba Mihanovičeva 11, Rijeka, kot kupcema, in sicer za
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enosobno stanovanje št. 8 v I. nadstropju
stanovanjske hiše, Adamičeva 13, Ljubljana,
sedaj nepremičnine z ident. št. 55.E, 56.E,
57.E, vpisane v podvložek št. 2747/19, v
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 17257/2008
Os-6647/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Doblekar Alojza, Gaberje pri Jančah 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik mag. Luka Vižintin, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
parc. št. 2568/1, travnik, v izmeri 504,00
m2 in parc. št. 2568/2, v izmeri 604,00 m2,
vpisano v vl. št. 785, k.o. Volavlje, dne 28.
7. 2009, pod opr. št. Dn 17257/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
neznanega datuma, sklenjene med darovalcem Vrečar Janezom in obdarjenko Doblekar Frančiško, za nepremičnino parc.
št. 2568/1, travnik, v izmeri 504,00 m2 in
parc. št. 2568/2, v izmeri 604,00 m2m, vpisano v vl. št. 785, k.o. Volavlje.
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 16. 9. 2009
Dn 19706/2006
Os-6648/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Genedi
d.o.o., Parmova 63, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Senad Gutić, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 203 v kleti, na naslovu Dernikova in Železnikarjeva,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2131/3, k.o. Spodnja Šiška, dne 12. 3.
2009, pod opr. št. Dn 19706/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1163
z dne 7. 11. 1969, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo
»Standard« Ljubljana in kupcem Kosi Mirkom,
Na Jami 9, Ljubljana, za nepremičnino, garažo
št. 203 v kleti, na naslovu Dernikova in Železnikarjeva, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 2131/3, k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7.
1981, sklenjene med prodajalcem Kosi Mirkom, Na Jami 9, Ljubljana in kupcem Korošec Olgo, Puhtejeva 6a, Ljubljana, za nepremičnino, garažo, št. 203 v kleti, na naslovu
Dernikova in Železnikarjeva, Ljubljana, z
ident. št. 3E, vpisano v podvl. št. 2131/3,
k.o. Spodnja Šiška.
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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 16. 9. 2009
Dn 10057/2008
Os-6649/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hari
Ludvika, Daneta Šumenjaka 13, Murska
Sobota, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 18, v 1. nadstropju, na naslovu Jakčeva 43, Ljubljana, z
ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št. 1254/18,
k.o. Štepanja vas, dne 27. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 10057/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 114/74 z dne 8.
5. 1974, sklenjene med prodajalcem Imos
Inženiring d.d., Ljubljana, in kupcema Velikonja Božidarjem in Velikonja Lidijo, oba
iz Ljubljane, za nepremičnino stanovanje
št. 18, v 1. nadstropju, na naslovu Jakčeva
43, Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v
podvl. št. 1254/18, k.o. Štepanja vas,
– kupne pogodbe z dne 12. 5. 1980,
sklenjene med prodajalcema Velikonja Božidarjem in Velikonja Lidijo, oba Vlahovičeva
43, Ljubljana in kupcema Lukič Rokov Vesno in Lukič Brunom, Vlahovičeva 39, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, št. 18
v 1. nadstropju, na naslovu Jakčeva 43,
Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 1254/18, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 13182/2008
Os-6650/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kovše Ane, Ulica Staneta Severja 2, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Zupančič Gregor, Mala
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 185/50 garažo,
v izmeri 17,00 m2, vpisano v vl. št. 470,
k.o. Gradišče II, dne 21. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 13182/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 1.
2001, sklenjene med prodajalcem Tobačno
Ljubljana, proizvodno in trgovsko podjetje
tobačne izdelke, d.o.o., Tobačna ulica 5,
Ljubljana in kupcem Lunar Ano, Oražnova
ulica 6, Ljubljana, za nepremičnino parc.
št. 185/50 garažo, v izmeri 17,00 m2, vpisano v vl. št. 470, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
Dn 18330/2009
Os-6651/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lapuh Nevenke, Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, s kletno shrambo št. 7, na naslovu
Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, z ident.
št. 7.E, v podvl. št. 2968/7, k.o. Stožice, dne
23. 7. 2009, pod opr. št. Dn 32922/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 398/75-02/5 z dne 17.
6. 1975, sklenjene med prodajalcem SGP
Grosuplje, Taborska cesta 13 in kupovalko
Petek Marijo, Zakotnikova 1, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje, št. 7 v 1. nadstropju, s kletno shrambo št. 7, na naslovu
Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, z ident.
št. 7.E, v podvl. št. 2968/7, k.o. Stožice,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med prodajalko Petek Marijo,
Zakotnikova 1, Ljubljana ter kupcema Slovenc Nikom in Slovenc Majo, oba Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 7 v 1. nadstropju s kletno
shrambo št. 7, na naslovu Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, z ident. št. 7.E, v podvl.
št. 2968/7, k.o. Stožice,
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 10. 10. 1982, sklenjene med
prodajalcema Slovenc Nikom in Slovenc
Majo, oba Bratovševa ploščad 29, Ljubljana
in kupovalko Širok Nevenko, Vidovdanska
9, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje,
št. 7 v 1. nadstropju, s kletno shrambo št. 7,
na naslovu Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, z ident. št. 7.E, v podvl. št. 2968/7, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenemu 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 10. 9. 2009
Dn 9744/2008
Os-6652/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Galičič Ide Marije, Jakčeva 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. 105 v 9. nadstropju, na naslovu
Jakčeva 43, Ljubljana, z ident. št. 105.E,
vpisano v podvl. št. 1254/105, k.o. Štepanja vas, dne 22. 7. 2009, pod opr. št. Dn
9744/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 224/74 z dne 10.
6. 1974, sklenjene med prodajalcem Imos
Inženiring d.d., Ljubljana, in kupci Počkaj
Darinko, Počkaj Alojzijo in Počkaj Martinom,
vsi Vlahovičeva 43, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, št. 105 v 9. nadstropju,
na naslovu Jakčeva 43, Ljubljana, z ident.
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št. 105.E, vpisano v podvl. št. 1254/105, k.o.
Štepanja vas;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1986, sklenjene med prodajalci Počkaj Darinko, Počkaj Alojzijo in Počkaj Martinom
ter kupcema Putnik Tatjano in Putnik Milanom, oba Gregorčičeva 55, Murska Sobota, za nepremičnino stanovanje, št. 105, v
9. nadstropju, na naslovu Jakčeva 43, Ljubljana, z ident. št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 1254/105, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 21226/2008
Os-6653/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vladimire Fink Pavlin, Podturn 85a, Dolenjske
Toplice, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 9, na naslovu Postojnska ulica 25, Ljubljana, z ident.
št. 9.E, v podvl. št. 1290/9, k.o. Gradišče II,
dne 3. 8. 2009, pod opr. št. Dn 21226/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 466-126/91 M.K. z dne 28. 2.
1992, sklenjene med prodajalcem Občino
Ljubljana Vič Rudnik in kupovalko Izgoršek
Jožico, Postojnska 25, Ljubljana, za stanovanje št. 9, na naslovu Postojnska ulica 25,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, v podvl. št. 1290/9,
k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 26413/2007
Os-6654/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdravke Božič, Peričeva ulica 33, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Barbka Zdolšek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino lokal št. P1 v pritličju, z ident.
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 188/25 in lokal
št. P2 v pritličju z ident. št. 29.E, vpisano v
podvl. št. 188/26, na naslovu Igriška 6 in 8,
Ljubljana, k.o. Gradišče I, dne 28. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 26413/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 41/84 z dne 14. 4. 1984,
sklenjene med soinvestitorjem »Jugoagent«
– jugoslovanska pomorska agencija, Bulevar Lenina 165a, Beograd in izvajalcem
SGP »SCT«, n.sol.o., Titova 38, Ljubljana,
za nepremičnino lokal št. P1 v pritličju, z
ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št. 188/25
in lokal št. P2 v pritličju z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 188/26, na naslovu Igriška
6 in 8, Ljubljana, k.o. Gradišče I;

– pogodbe št. 7/85 z dne 29. 1. 1985,
sklenjene med soinvestitorjem »Jugoagent«
jugoslovanska pomorska agencija, Bulevar
Lenina 165a, Beograd in izvajalcem SGP
»SCT«, n.sol.o., Titova 38, Ljubljana, za nepremičnino lokal št. P1 v pritličju, z ident.
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 188/25 in lokal
št. P2 v pritličju z ident. št. 29.E, vpisano v
podvl. št. 188/6, na naslovu Igriška 6 in 8,
Ljubljana, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009
Dn 31890/2005
Os-6655/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kobal Zore, Rožičeva ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, stanovanje in dva
pomožna prostora, na naslovu Rožičeva
ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 54.E, 14.E in
42.E, v podvl. št. 342/13, k.o. Zelena Jama,
dne 13. 7. 2009, pod opr. Dn 31890/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 2325/59-TV/VA neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, in
kupcem »Koteks«, Kidričeva 3, Ljubljana,
za nepremičnine, stanovanje in dva pomožna prostora, na naslovu Rožičeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 54.E, 14.E in 42.E, v
podvl. št. 342/13, k.o. Zelena Jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 32763/2008
Os-6656/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Blatnik
Franca, Ul. bratov Učakar 122, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 107, v nadstropju v Šišenski
ulici v Ljubljani, z ident. št. 107.E, vpisano v
podvl. št. 4277/107, k.o. Zgornja Šiška, dne
28. 8. 2009, pod opr. št. Dn 32763/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 165/66 z dne 16. 11. 1966,
sklenjene med prodajalcem Poslovno združenje Giposs Ljubljana, in kupcem Petrač
Francem, Tugomerjeva 12, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 107.E,
vpisano v podvl. št. 4277/107, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 12950/2008
Os-6657/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kumelj Iztoka in Likar Črtomira, oba Glinškova
ploščad 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje z ident.
št. 117.E in klet z ident. št. 118.E, na naslovu Glinškova ploščad 8, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 1867/58, k.o. Ježica, dne 17.
7. 2009, pod opr. št. Dn 12950/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1574/91 z
dne 14. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
in kupcem Likar Kumelj Martino, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje z ident. št. 117.E in klet z ident.
št. 118.E, na naslovu Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1867/58, k.o.
Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
Dn 15338/2005
Os-6659/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Senić Ivanke, Celovška cesta 163, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 52, v pritličju, na naslovu Celovška cesta 163, Ljubljana, z ident.
št. 252.E, vpisano v podvl. št. 4544/156,
k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 15338/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe, z dne 28. 2. 1992,
sklenjene med darovalko Radelj Venčeslavo, Celovška 163, Ljubljana, in obdarjencem Radelj Milanom, Na dolih 29, Ljubljana,
za stanovanje št. 52, v pritličju, na naslovu Celovška cesta 163, Ljubljana, z ident.
št. 252.E, vpisano v podvl. št. 4544/156, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
Dn 33757/2004
Os-6660/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vahtarić Anđelka, Višnarjeva ulica 6, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje in klet, na naslovu Višnarjeva ulica 6, Medvode, z ident. št. 23.E
in 24.E, vpisano v podvl. št. 914/12, k.o.
Medvode, dne 3. 8. 2009, pod opr. št. Dn
33757/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1101/63 z dne 22. 6.
1963, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Šiška in kupovalko Tesnilka, Medvode,
za stanovanje in klet, na naslovu Višnarjeva
ulica 6, Medvode, z ident. št. 23.E in 24.E,
vpisano v podvl. št. 914/12, k.o. Medvode,
– dodatka št. 1101/63 z dne 22. 6. 1963,
sklenjenega med prodajalcem Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
– Šiška in kupovalko Tesnilka, Medvode,
za stanovanje in klet na naslovu Višnarjeva
ulica 6, Medvode, z ident. št. 23.E in 24.E,
vpisano v podvl. št. 914/12, k.o. Medvode,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12.
1965, sklenjene med prodajalko Tesnilko
Medvode in kupovalko Terezijo Vahtarič, za
stanovanje in klet, na naslovu Višnarjeva
ulica 6, Medvode, z ident. št. 23.E in 24.E,
vpisano v podvl. št. 914/12, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2009
Dn 9813/2005
Os-6661/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brumen Petra, Chengdujska cesta 20, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 1, v pritličju, na naslovu Chengdujska
cesta 20, Ljubljana, z ident. št. 51.E, vpisano v podvl. št. 2182/51, k.o. Slape, dne 12.
8. 2009, pod opr. št. Dn 9813/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 010763/86 z dne 28. 6. 1986, sklenjene med prodajalcem GP Grosuplje, n.sol.o.,
Grosuplje, ter kupcema Keder Franjem in
Keder Majdo, oba Trg oktobrske revolucije
6, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 1, v pritličju, na naslovu Chengdujska cesta 20, Ljubljana, z ident. št. 51.E, vpisano v
podvl. št. 2182/51, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2009
Dn 11882/2007
Os-6726/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle
Marjano, Hladilniška pot 1b, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus-Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
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pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 13,
v 4. etaži, na naslovu Hladilniška pot 1b,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 4665/13, k.o. Kašelj, dne 26. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 11882/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0510/91 z dne 29. 11.
1991, sklenjene med Mestom Ljubljana (kot
prodajalcem) in Pavle Marjano, Hladilniška
pot 1b, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano
v podvl. št. 4665/13, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 15956/2007
Os-6729/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ferkolj Ljudmile, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus-Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo,
št. SIV107, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, z ident. št. 607.E, vpisano v podvl.
št. 3055/414, k.o. Stožice, dne 26. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 15956/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 682-78-05/2082 o kupoprodaji garaže z dne 8. 11. 1978,
sklenjene med SGP Grosuplje n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in Zavrl Nacetom,
Bratovševa ploščad 24, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 607.E, vpisano v podvl. št. 3055/414,
k.o. Stožice.
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 navedeni nepremičnini, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 4352/2008
Os-6788/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boštjana Spindlerja, Ul. bratov Učakar 54, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini z ident. št. 314.E (1739–1198–
314), vpisani v podvložek št. 4707/71, v k.o.
Zgornja Šiška, dne 23. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 75-5206 z dne 26.
3. 1975, sklenjene med GIP Ingrad Celje,
Ljubljanska c. 6, Celje, ki ga zastopa Standard-Invest, Celovška 89, po direktorju Kos
Borutu (kot prodajalcem) in Stušek Antonom
in Stušek Cecilijo, oba stanujoča Leskovačka 18, Zagreb, Hrvaška (kot kupcema), za
stanovanje št. 1, v pritličju, v 4. stopnišču

na vzhodni strani stanovanjskega objekta D
3-4, ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/4, vl.
št. 1702, k.o. Zgornja Šiška, ter kletni prostor št. 10, v izmeri 15,66 m2;
– kupne pogodbe s septembra 1986,
sklenjene med Antonom Stušek in Cecilijo
Stušek, oba stanujoča Ellerjeva 45, Ljubljana (kot prodajalcema) in Boštjanom Spindlerjem, Ul. bratov Učakar 54, Ljubljana (kot
kupcem) za kletni prostor št. 10, v izmeri
15,66 m2, ki v naravi predstavlja garažo,
ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/4, vl.
št. 1702, k.o. Zgornja Šiška (sedaj nepremičnina z ident. št. 314.E, vl. št. 4707/71,
k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2009
Dn 31480/2008
Os-7024/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Habe Uršule,
Ingličeva ulica 16c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 3, v 1. nadstropju, na naslovu Zoletova 7, Ljubljana, z ident. št. 103.E, vpisano
v podvl. št. 2956/21, k.o. Dravlje, dne 8. 9.
2009, pod opr. št. Dn 31580/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 745019 z dne 19. 9. 1974, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Pionir, Novo
mesto, Kettejev drevored 37, Novo mesto
(kot prodajalcem) in Jakin Nado, Dravska
15, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v
podvl. št. 2956/21, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 25622/2008
Os-7025/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brežič
Marije, Ulica 28. maja 71, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus Perdan Andrej, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažo št. 321, v
kleti, RGD 3, na Rašiški, v Ljubljani, z ident.
št. 21.E, vpisano v podvl. št. 4344/21, k.o.
Zgornja Šiška, dne 16. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 25622/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-651
z dne 2. 4. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs (kot prodajalcem)
in Kregar Aleksandrom, Celovška cesta,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 4344/21, k.o. Zgornja Šiška,
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– darilne pogodbe z dne 13. 3. 1992,
sklenjene med mag. Aleksandrom Kregarjem, Tugomerjeva 2, Ljubljana (kot darovalcem) in Kregar Alešem, Smrtnikova 4, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 4344/21, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 28274/2005
Os-7026/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vilko-Rajko Kovačiča,
Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1680/172 – garaža št. 52 v I. nad., Gt
173 Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 17301645-172, k.o. Moste, dne 27. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 28274/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 560/85 z dne
27. 6. 1985, sklenjene med IMOS-podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma in
v tujini, p.o. Ljubljana in Turnšek Tinetom in
Danilo, Pot na Fužine 35, Ljubljana, za garažo
št. 52/1 v garažnem objektu GT3 soseske MS
4,5 Fužine, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 32948/2008
Os-7027/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomažič Romana,
Omersova ul. 42, Ljubljana, ki ga zastopa
notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 3385/22 – stanovanje z oznako 22,
v etaži 4 in 1, z ident. št. 1738-1638-022,
Ljubljana, Celovška cesta 263, k.o. Dravlje,
dne 13. 8. 2009, pod opr. št. Dn 32948/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 72-4458 z dne 6. 12. 1972 in pogodbe o
spremembi kupne pogodbe z dne 15. 11.
1973, sklenjeni med PZ Giposs Ljubljana,
ter Sukić Benediktom, Povšetova 14, Ljub
ljana in Jokič Dušanko, Rožna dolina c.
X/34, Ljubljana, za stanovanje št. 22, v II.
nadstropju v objektu St-4, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2009

Dn 12160/2008
Os-7068/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Samsa Alojza
in Samsa Julke, oba Veliki Štradon 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 9, na naslovu
Viška cesta 31, Ljubljana, z ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 4762/9, k.o. Vič, dne
23. 7. 2009, pod opr. št. Dn 12160/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2890/91
z dne 5. 2. 1992, sklenjene med Občino
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Nosan
Jožetom, Viška 31, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 4762/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 30211/2008
Os-7069/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Urbančič Staneta, Ulica Ane Ziherlova 8, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Ataurus poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 238 v pritličju, na naslovu RGD 2, Rašiška, Ljubljana, z
ident. št. 38.E, vpisane v podvl. št. 4343/38,
k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 30211/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-258
z dne 17. 3. 1967, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo »Standard«,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Urbančič Stanetom, Medvedova 7, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 38.E, vpisano v podvl.
št. 4343/38, 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
dne12. 10. 2009
Dn 10096/2008
Os-7071/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristančič Lidije,
Ceglo 18, Dobrova v Goriških Brdih, ki jo
zastopa odvetnica Pavlin Karmen, Nazorjeva 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini stanovanje št. S14 v
III. nadstropju, z ident. št. 27.E in shrambo
št. S14a v kleti, z ident. št. 28.E, na naslovu
Povšetova 104a, Ljubljana, vpisano v podvl.
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št. 1405/14, obe k.o. Udmat, dne 1. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 10096/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 0531/01-HB z
dne 12. 3. 1993, sklenjene med prodajalcem Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
in kupcem Mandič Borisom, Vojkova 77, Ljubljana, za nepremičnini stanovanje št. S14 v
III. nadstropju, z ident. št. 27.E in shrambo
št. S14a v kleti, z ident. št. 28.E, na naslovu
Povšetova 104a, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 1405/14, obe k.o. Udmat;
– sporazuma o priznanju lastninske pravice med izvenzakonskima partnerjema z
dne 22. 2. 1995, sklenjenega med Kristančič
Lidijo, Ceglo 18, Dobrova v Goriških Brdih in
Šinkovec Jankom, Friškovec 2, Ljubljana, z
ident. št. 28.E, na naslovu Povšetova 104a,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1405/14, obe
k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 23208/2008
Os-7073/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jusić Muhibe, Tržaška cesta 121, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 45 v 5. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 121, Ljub
ljana, z ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 4204/55, k.o. Vič, dne 9. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 23208/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stnaovanja št. 3826/93 z dne 10. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana in
kupovalko Metelko Liljano, Tržaška 121, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 45
v 5. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta
121, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisano v
podvl. št. 4204/55, k.o. Vič,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 3826/93 z dne 3. 9. 1996, sklenjenega
med prodajalcem Mestno občino Ljubljana in kupovalko Metelko Liljano, Tržaška
121, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 45 v 5. nadstropju, na naslovu Tržaška
cesta 121, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št. 4204/55, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 12896/2008
Os-7074/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Podgoršek Mari, Vevška cesta 28C, Ljubljana,
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zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni prostor št. 4 v kleti CO 3/2, na
naslovu Litijska cesta 38, Ljubljana, z ident.
št. 4.E, vpisano v podvl. št. 1366/2, k.o. Štepanja vas, dne 17. 7. 2009, pod opr. št. Dn
12896/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 221/88, z dne
26. 12. 1988, sklenjene med prodajalcem
Imos – Inženiring, Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini,
p.o., Linhartova 13, Ljubljana in kupcem Nikolić Draganom, Malči Beličeve 54, Ljubljana, za nepremičnino poslovni prostor št. 4,
v kleti CO 3/2, na naslovu Litijska cesta 38,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 1366/2, k.o. Štepanja vas;
– prodajne pogodbe z dne 20. 9. 1995,
sklenjene med prodajalcem Nikolić Draganom (Sinišem), M. Beličeve 65, Ljubljana
in kupcem Podgoršek Marino, Jakčeva 8,
Ljubljana, za nepremičnino poslovni prostor št. 4, v kleti CO 3/2, na naslovu Litijska cesta 38, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 1366/2, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 10316/2008
Os-7075/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Blatnik Stanislava, Ulica Marjana Kozine 38,
Novo mesto in Eržen Suzane, Ulica bratov
Hvalič 141, Nova Gorica, ki ju zastopa odvetnik Marković Dejan, Kolodvorska ul. 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje, št. 15, v 1. nadstropju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 3773/15, k.o. Bežigrad, dne 4. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 10316/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o združevanju
sredstev za pridobitev stanovanja, št. BS2/2-91/85 z dne 3. 6. 1985, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjsko zadrugo SCT
Slovenija ceste Tehnika, o.sol.o., Titova 38,
Ljubljana in kupcem Marinčič Igorjem, Galjevica 254, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 15, v 1. nadstropju, na naslovu
Ulica Metoda Mikuža 4, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 3773/15, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 12970/2008
Os-7078/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Murovec Boštjana, Polanškova ul. 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. 3, v etaži 2(1. nadst.), s
shrambo št. 3, v etaži 5 (IV. nad.), v objektu
B-26, soseska BS 6/3, na naslovu Polanškova ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 2773/3, k.o. Črnuče, dne
27. 8. 2009, pod opr. št. Dn 12970/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z
dne 12. 6. 1995, sklenjene med prvopogodbenima strankama Klančar Cvetko in Klančar Marjanom, oba Polanškova 8, Ljubljana
Črnuče, in drugopogodbenima strankama
Kristič Vlatom in Julijano, oba Ulica Bratov
Kotar 21, Mengeš, za nepremičnino stanovanje št. 3, v etaži 2 (1. nadst.), s shrambo
št. 3, v etaži 5 (IV. nad.), v objektu B-26,
soseska BS 6/23, na naslovu Polanškova
ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v
podvl. št. 2773/3, k.o. Črnuče.
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 12. 10. 2009

o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 213/92-IG/6,
z dne 17. 9. 1992, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje, in kupcema Makek
Zvonimirjem in Makek Slavico, oba Abramova 14, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, št. 12, v 2. nadstropju (4. etaži), s
shrambo, št. 12, v kleti (1. etaži), na naslovu
Abramova ul. 14, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 4717/11, k.o. Vič;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 213/92-IG/6, z dne 17. 9. 1992,
št. 202/96-2/4, z dne 6. 11. 1996, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje, in kupcema Makek Zvonimirjem in Makek Slavico,
oba Abramova 14, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 12, v 2. nadstropju (4. etaži), s shrambo, št. 12, v kleti (1. etaži), na
naslovu Abramova ul. 14, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 4717/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009

Dn 30891/2004
Os-7104/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krajnik
Rudolfa, Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Informacija d.o.o., Parmova
ul. 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na naslovu Mucherjeva
ulica 1, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1734-1519-18, stoječa na parc. št. 2370,
k.o. Ježica, dne 9. 6. 2009, pod opr. št. Dn
30891/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. LJ 897/VA/GA z dne 29.
3. 1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper
in kupcema Krajnik Ireno in Rudolfom, Podmilščakova 49, Ljubljana, za nepremičnino
na naslovu Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, z
ident. št. dela stavbe 1734-1519-18, stoječa
na parc. št. 2370, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009

Dn 12775/2008
Os-7107/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Matajc Julije, Bratovševa ploščad 19, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo, št. SIV 98, na naslovu pod
Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, z ident.
št. 598.E, vpisano v podvl. št. 3055/405,
k.o. Stožice, dne 20. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 12775/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 10. 8. 1983,
sklenjene med darovalcem Matajc Iztokom,
Bratovševa ploščad 19, Ljubljana, in obdarjencema Matajc ml. Ireno ter Matajc ml. Urbanom, oba Bratovševa ploščad 19, Ljubljana, ki ju zastopa Matajc Julija, kot zakonita
zastopnica, za nepremičnino garažo št. SIV
98, na naslovu pod Bratovševo ploščadjo,
Ljubljana, z ident. št. 598.E, vpisano v podvl.
št. 3055/405, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009

Dn 10371/2008
Os-7105/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lavrih
Srečka, Abramova ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 12, v 2. nadstropju (4. etaži),
s shrambo, št. 12, v kleti (1. etaži), na naslovu Abramova ul. 14, Ljubljana, vpisano v
podvl. št. 4717/11, k.o. Vič, dne 3. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 10371/2008, izdalo sklep

Dn 24808/2008
Os-7108/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Cvijić,
Jamova cesta 66, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 27, v 4. nadstropju, na naslovu Jamova
cesta 66, Ljubljana, z ident. št. 27.E, vpisano v podvl. št. 461/27, k.o. Vič, dne 16. 9.
2009, pod opr. št. Dn 24808/2008, izdalo
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sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnograd (kot prodajalcem) in Pišlar Štefanom, Jamova 66, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 4161/27, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8.
1976, sklenjene med Pišlar Štefanom, Jamova 66, Ljubljana (kot prodajalcem) in Valant Vladimirjem, Vipavska ulica 21, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 4161/27, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
Dn 19058/2008
Os-7109/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Erjavec Marije, Dolenjska cesta 45D, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 14, v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45D,
Ljubljana, z ident. št. 215.E, vpisano v podvl.
št. 4404/57, k.o. Karlovško predmestje, dne
21. 9. 2009, pod opr. št. Dn 19058/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 68-12468 z dne 14. 5. 1968, sklenjene
med prodajalcem Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana, in kupcema Errjavec Viktorjem in Marijo, Galjevica 32, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje št. 14, v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45D,
Ljubljana, z ident. št. 215.E, vpisano v podvl.
št. 4404/57, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 9945/2008
Os-7110/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leskovšek Jana, Novinarska ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, parc. št. 69/9, dvorišče, v izmeri 149,00 m2 in stanovanjska stavba, v
izmeri 130,00 m2, vpisano v vl. št. 477, k.o.
Bežigrad, dne 3. 9. 2009, pod opr. št. Dn
9945/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. SP-184/70 z dne
22. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem
Časopisno in grafično podjetje »Delo«, Titova 35, Ljubljana, in kupcem Leskovšek
Jaroslavom, Novinarska 10, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 69/9, dvorišče, v izmeri 149,00 m2 in stanovanjska stavba, v

izmeri 130,00 m2, vpisano v vl. št. 477, k.o.
Bežigrad;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi, št. SP184/70, z dne 5. 6. 1972, sklenjene med
prodajalcem Časopisno in grafično podjetje »Delo«, Titova 35, Ljubljana, in kupcem
Leskovšek Jaroslavom, Novinarska 10,
Ljubljana, za nepremičnino, parc. št. 69/9,
dvorišče, v izmeri 149,00 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri 130,00 m2, vpisano v
vl. št. 477, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 23151/2008
Os-7111/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maše
Zupan, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 1, na naslovu Endliherjeva
ulica 2 in 4, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4212/1, k.o. Bežigrad, dne
21. 9. 2009, pod opr. št. Dn 23151/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, sporazuma v skladu
z določili 64/III. člena ZZZDR, sklenjenega
med prvo pogodbenico Mašo Ožbolt, Endliherjeva 2, Ljubljana, in drugo pogodbenikom
Ožbolt Vjekoslavom, Endliherjeva 2, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 1, na
naslovu Endliherjeva ulica 2 in 4, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4212/1,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 16438/2007
Os-7113/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radujko Branka, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 85, v 9. nadstrop
ju, na naslovu Beblerjev trg 1, Ljubljana, z
ident. št. 85.E, vpisano v podvl. št. 365/85,
k.o. Nove Jarše, dne 26. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 16438/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0165 z dne 10. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Ljubljansko banko d.d.,
Ljubljana, in kupcem Radujko Brankom, Beblerjev trg 7, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 85.E, vpisano v podvl.
št. 365/85, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 21613/2008
Os-7114/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krljić
Mihajla, Neubergerjeva 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 22, na naslovu Neubergerjeva ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 4206/22, k.o. Bežigrad, dne
14. 9. 2009, pod opr. št. Dn 21613/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1Č/22, z dne 28.
5. 1969, sklenjene med prodajalcem GP
Tehnika Ljubljana, in kupovalko Prettner Miljanko, Levstikova 14, Litija, za nepremičnino, stanovanje št. 22, na naslovu Neubergerjeva ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 22.E,
vpisano v podvl. št. 4206/22, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2.
1978, sklenjene med prodajalko Tobing Miljanko, Neubergerjeva 2, Ljubljana, in kupcem Krljić Mihajlom, Cesta 4. julija 52A, Krško, za nepremičnino, stanovanje št. 22, na
naslovu Neubergerjeva ulica 2, Ljubljana, z
ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 4206/22,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 25098/2006
Os-7115/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stele Ljudmile, Prušnikova ulica 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. P5, v garažni stavbi ob Prušnikovi
v Ljubljani, z ident. št. 32.E, vpisano v podvl.
št. 1934/32, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
13. 8. 2009, pod opr. št. Dn 25098/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. L.2212/VZ-VA, z dne 18. 11.
1971, sklenjene med SGP Stavbenik, Koper
(kot prodajalcem) in Ignatieff Danico, Celovška c. 347, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 32.E,
vpisano v odvl. št. 1934/32, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
Dn 25625/2008
Os-7116/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v ze-
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Valentina, Podgornikova ulica 1, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 304, v kleti, RGD 3, na Rašiški v
Ljubljani, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 4344/4, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 9.
2009, pod opr. št. Dn 25625/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-715,
z dne 31. 7. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs (kot prodajalcem)
in Povše Francem, Bohoričeva 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4344/4,
k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 18. 11. 1971,
sklenjene med Povše Francem, Tugomerjeva 2/VI, Ljubljana (kot darovalec) in Rajko
Kukec, Partizanska 11, Kranj (kot obdarjenka), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4344/4, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
Dn 19059/2008
Os-7117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Skoliber Tihomirja, Levstikova ulica 11, Metlika,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 3, v pritličju, na naslovu Dolenjska cesta 45D, Ljubljana, z ident.
št. 203.E, vpisano v podvl. št. 4404/45, k.o.
Karlovško predmestje, dne 21. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 19059/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1518, z
dne 27. 5. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, in
kupcema Trbanc Antonom in Marijo, Pot na
Rakovo Jelšo 13F, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 3, v pritličju na naslovu Dolenjska cesta 45D, Ljubljana, z ident.
št. 203.E, vpisano v podvl. št. 4404/45, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 25632/2008
Os-7146/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Keržan
Danijele, Porentova 3, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 204, v
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kleti, RGD 2, na Rašiški v Ljubljani, z ident.
št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4343/4, k.o.
Zgornja Šiška, dne 17. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 25632/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-383,
z dne 7. 6. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs (kot prodajalcem)
in Lukman Mihom, Korytkova 26, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4343/4,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 25211/2008
Os-7147/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačič Mirana, Zlatak 55b, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino poslovni prostor, v
3 etaži, z ident. št. 420.E, vpisani v podvl.
št. 2352/111, in varnostni jašek iz podzemnih garaž, v 1. etaži, z ident. št. 422.E,
vpisani v podvl. št. 2352/310, na naslovu
Resljeva cesta 40, Ljubljana, obe k.o. Tabor,
dne 29. 7. 2009, pod opr. št. Dn 25211/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma neznanega datuma, sklenjenega med SOZD
ZIGP Imos, združena industrijska gradbena
podjetja, Linhartova 11a, Ljubljana in izvajalci Imos – inženiring in GPG Grosuplje ter
SGP Stavbenik Koper, za nepremičnino, poslovni prostor, v 3. etaži, z ident. št. 420.E,
vpisani v podvl. št. 2352/111, in varnostni
jašek iz podzemnih garaž, v 1. etaži, z ident.
št. 422.E, vpisani v podvl. št. 2352/310, na
naslovu Resljeva cesta 40, Ljubljana, obe
k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2009
Dn 21952/2008
Os-7148/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Glavan
Dušana, Štembalova ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, št. 20, na naslovu Glavarjeva
12a, Ljubljana, z ident. št. 232.E in 233.E,
vpisano v podvl. št. 2827/118, k.o. Bežigrad,
dne 8. 9. 2009, pod opr. št. Dn 21952/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 362-71/91-10, z
dne 10. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo in kupovalko Bokavšek Antonijo, Glavarjeva 12a, Ljubljana, za

nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 232.E
in 233.E, vpisano v podvl. št. 2827/118, k.o.
Bežigrad,
– izročilne pogodbe z dne 11. 5. 1992,
sklenjene med izročevalko Bokavšek Antonijo, Glavarjeva 12a, Ljubljana, in prevzemnikom Treul Janezom, Bavdkova 4,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 232.E in 233.E, vpisano v podl.
št. 2827/118, k.o. Bežigrad,
– aneksa k izročilni pogodbi z dne 14.
5. 1992, sklenjenega med izročevalko Bokavšek Antonijo, Glavarjeva 12a, Ljubljana,
in prevzemnikom Trul Janezom, Bavdkova
4, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 232.E in 233.E, vpisano v podvl.
št. 2827/118, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1994, sklenjene med prodajalko Treul Bredo, Jamova 64, Ljubljana, in kupcem Seražin Ludvikom, Zg. Gameljne 23, Šmartno
pod Šmarno goro, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 232.E in 233.E, vpisano v
podvl. št. 2827/118, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 15517/2005
Os-7149/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kersnik Lojzeta, Društvena ulica 12, Ljubljana,
ki ga zastopa družba JUS-KO, Proletarska
4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 12, v
3. nadstropju, na naslovu Rožanska ulica 1,
Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl.
št. 3729/12, k.o. Bežigrad, dne 7. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 15517/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9.
1963, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš ObLO Ljubljana - Bežigrad
(kot prodajalcem) in Kelher Ivanom, Kozarje
št. 91, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, vpisano v
podvl. št. 3729/12, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 13. 4. 1983,
sklenjene med Štucin Zdenko, Rožanska 1,
Ljubljana (kot prodajalko) in Šušteršič Tomažem, Čelesnikova 20, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 3729/12, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 25602/2008
Os-7150/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sever Bračun Marjance, Podlubnik 260, Škofja Loka,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, vknjižbe lastninske
pravice in vknjižbe prepovedi obremenitve in
odtujitve, za nepremičnino, garažo št. 551,
v pritličju, RGD 5, na Rašiški v Ljubljani, z
ident. št. 51.E, vpisano v podvl. št. 4346/51,
k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 25602/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1362 z
dne 30. 7. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Sever Danico, Derčeva 15, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 51.E, vpisano v podvl.
št. 4346/51, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 17920/2008
Os-7208/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kic Franca,
Klanska 9, Medvode, ki ga zastopa Percom-Perdan Saša s.p., Glavni trg 18, Kranj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. 9, v II. nadstropju, z
ident. št. 17.E in kletni prostor, št. 9, v kleti,
z ident. št. 18.E, na naslovu Klanska ulica
9, Medvode, vpisano v podvl. št. 918/9, k.o.
Medvode, dne 23. 7. 2009, pod opr. št. Dn
17920/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3790 z dne 18. 5. 1971,
sklenjene med SGP tehnik, Stara cesta 2,
Škofja Loka (kot prodajalcem) in Tomažič
Janezom, Kneza Koclja 21, Ljubljana, ter
Novak Marijo, Vodnikovo naselje 40, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 17.E in 18.E, vpisano v
podvl. št. 918/9, k.o. Medvode.
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 16. 10. 2009
Dn 4259/2009
Os-7209/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Polonce
Mahnič, Črtomirova 27, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 3670/11,
k.o. Bežigrad, dne 17. 9. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. JU-66-355, sklenjene dne 15. 8. 1966,
med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem, in Terezijo Povše kot
kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 3670/11,
k.o. Bežigrad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 15567/2008
Os-7210/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sadar Breznik Marjetice, Slovenska cesta 9a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z ident. št. 11.E, vpisano
v podvl. št. 710/11, k.o. Poljansko predmestje, dne 9. 9. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. S-11 z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med Utensilia, Tovarna tekstilnih
potrebščin p.o., Pokljukarjeva 35, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sadar Božislavo in
Sadar Breznik Marjetico (kot kupcema) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisani v podvl. št. 710/11, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 16800/2006, 32319/2004 Os-7212/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vezovnik
Veronike in Maksimiljana, oba Spodnje Škofije 124C, Škofije, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje s shrambo,
št. 23, na naslovu Ulica Iga Grudna 13,
Ljubljana, z ident. št. 122.E, vpisani v podvl. št. 4163/40, k.o. Vič, dne 17. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 16800/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 379/70, z dne 6. 10. 1970,
sklenjene med SGP Grosuplje, Grosuplje
(kot prodajalec) ter Čudič Slavkom in Dragomirko, Ogrinova 20, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 122.E,
vpisano v podvl. št. 4163/40, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 9. 5. 1984,
sklenjene med Malenšek Danijelom, Rožna
dolina c. IV/5, Ljubljana (kot prvopogodbenik) in Kajba Branko, Ilirska ulica 8, Ljubljana (kot drugopogodbenik), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 122.E, vpisano v podvl. št. 4163/40, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20 10. 2009
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Dn 4071/2009
Os-7213/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Jukiča, Neubergerjeva ul. 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z
ident. št. 123.E in 124.E, vpisani v podvl.
št. 3691/63, k.o. Bežigrad, dne 17. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, ki sta jo dne 5. 12. 1966 sklenila GP Tehnika kot prodajalec ter Nikola
Rodič in Olga Rodič (rojene Aleksejev) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 123.E
in 124.E, vpisani v podvl. št. 3691/63, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 4608/2009
Os-7214/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Pfleiderer Malačiča, Štihova ul. 14a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z ident. št. 32.E, vpisani
v podvl. št. 3952/32, k.o. Bežigrad, dne
17. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 585/91 z dne
31. 10. 1991, sklenjene med Intereuropo
kot prodajalcem in Baznik Rihardom kot
kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 32.E, vpisani v podvl. št. 3952/32,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravi8lnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 4134/2009
Os-7215/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Drufovka, Pokopališka ulica 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
ident. št. 71.E (prej ident. št. 141.E in ident.
št. 142.E), vpisano v podvl. št. 1447/72,
k.o. Moste, dne 17. 9. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 22. 8. 2005, med Marijo Drufovko (rojeno Izlakar) kot prodajalko in Vesno
Drufovko kot kupovalko, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 71.E, vpisano v podvl.
št. 1447/72, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009

Dn 22889/2005
Os-7217/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slana Matilde, Črtomirova ulica 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Črtomirova ulica 23, Ljubljana, z ident.
št. 6.E, v podvl. št. 3841/6, k.o. Bežigrad,
dne 7. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22889/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 337/1 z dne 11. 2. 1966, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana (kot prodajalcem) in Slana Tilko,
Litijska 8, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 6.E, v
podvl. št. 3841/6, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravi8lnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009

Dn 19699/2008
Os-7219/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petrovič Ivana, Dolenjska cesta 45č, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje,
št. 3 v pritličju, na naslovu Dolenjska cesta
45č, Ljubljana, z ident. št. 103.E, vpisano v
podvl. št. 4404/25, k.o. Karlovško predmestje,
dne 16. 9. 2009, pod opr. št. Dn 19699/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 68-1451 z dne 9. 5. 1968, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Petrovič Olgo in Marijo, obe
Rožna dolina c. V. 11, Ljubljana (kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 103.E, vpisano v podvl. št. 4404/25, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009

Dn 30335/2008
Os-7218/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Artelj Simone, Ulica Janeza Rožiča 24, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Ataurus, poslovne in
računalniške storitve, Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje,
št. 27 v 4. nadstropju, na naslovu Na Jami 5,
Ljubljana, z ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 2144/27, k.o. Spodnja Šiška, dne 16. 9.
2009, pod opr. št. Dn 30335/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 3076/64-65 z dne
10. 12. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška, Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vahčič Zvonkom ter Vahčič Brigito, oba Zalog 177, Ljubljana Polje (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 27.E, vpisano v podvl. št. 2144/27, k.o.
Spodnja Šiška;
– darilne pogodbe z dne 21. 5. 1979,
sklenjene med Puskas Vahčič Sonjo (kot darovalko) in Jakopin Gitico, Na Jami 5, Ljub
ljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 27.E., vpisano v podvl.
št. 2144/27, k.o. Spodnja Šiška.
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9.
1992, sklenjene med Jakopin Gitico, Na
Jami 5, Ljubljana (kot prodajalko) in Medved Cilko, Na Jami 5, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 27.E, vpisano v podvl. št. 2144/27, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

Dn 19830/2008
Os-7220/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelke Susman,
Dolenjska cesta 45c, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 17 v 4. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45c, Ljubljana, z ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 4404/19, k.o.
Karlovško predmestje, dne 16. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 19830/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1903, z
dne 29. 11. 1960, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter Ogrinec Marijo in Zvonetom, oba
Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 4404/19, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravi8lnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 27412/2008
Os-7221/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žagar Miryerme, Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. 28 v 4. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 101, Ljubljana, z ident.
št. 27.E, vpisano v podvl. št 4148/27, k.o.

Bežigrad, dne 8. 9. 2009, pod opr. št. Dn
27412/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 247/85, z dne 20. 5.
1985, sklenjene med ZIGP IMOS, o.sol.o.,
Linhartova 11a, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Žagar Miryemo ter Žagar Branetom, oba
Šmarca 112a, Kamnik (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E, vpisano
v podvl. št. 4148/27, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009
Dn 4574/2009
Os-7222/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anabelle
Križnar, Kneza Koclja 21, Ljubljana, ki jo
zastopa Erika Braniselj, notarka iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 87.E in 88.E, vpisano v
podvl. št. 2855/44, k.o. Bežigrad, dne 17. 9.
2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 439/1 z dne 11. 2. 1966,
sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana in kupcem Rozman
Janezom, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 87.E, in 88.E, vpisano v podvl.
št. 2855/44, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 17779/2008
Os-7223/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pratneker
Irene, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 207, v 2. etaži B, na naslovu, Ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 207.E, vpisano
v podvl. št. 1639/75, k.o. Moste, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 17779/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
11. 1. 1968, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad – Moste, Črtomirova 10,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Žvan Vukoslavom, Kajuhova 46, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 207.E,
vpisano v podvl. št. 1639/75, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009
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Dn 25616/2008

Os-7224/09

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trojar
Boštjana, Tugomerjeva ulica 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 416, v kleti, RGD 4, na Rašiški ulici v
Ljubljani, z ident. št. 16.E, vpisano v podvl.
št. 4345/16, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25616/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št G-1099 z
dne 18. 9. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rus Vojanom, Runkova 1, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 4345/16,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 17. 4. 1980,
sklenjene med dr. Rus Vojanom, Porentova
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Bregar Janezom, Ane Ziherlove 6, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 16.E, vpisano v podvl. št. 4345/16, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009
Dn 4013/2009

Os-7238/09

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zupan
Aleša, Vodnikova cesta 32, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Besedič Leštan Ljiljana,
Pivovarniška 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 22, v 4. etaži, na naslovu Vodnikova cesta 32, Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano
v podvl. št. 2315/20, k.o. Spodnja Šiška,
dne 17. 9. 2009, pod opr. št. Dn 4013/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 5. 1966, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad (kot prodajalcem) in Kozina Mladenom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 20.E,
vpisano v podvl. št. 2315/20, k.o. Spodnja
Šiška;
– darilne pogodbe z dne 24. 8. 1973,
sklenjene med Kozina Mladenom (kot darovalcem) in Pestotnik, rojen Kozina, Tjašo
(kot obdarjenko), za stanovanje, ki ima sedaj
ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 2315/20,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009

Dn 8592/2009
Os-7239/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Matelič
Irene Ane, Jakšičeva ul. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, št. 39, v 9. nadstropju,
na naslovu Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, z
ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št. 3716/37,
k.o. Bežigrad, dne 1. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 8592/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5.
1977, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
RTV Ljubljana, Jakšičeva 2, Ljubljana (kot
prodajalko) in Matelič Silvom ter Ireno, oba
Jakšičeva 2, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 36.E,
vpisano v podvl. št. 3716/37, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
Dn 23973/2008
Os-7240/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jamnik Alenke, Bergantova 10, Ljubljana, ki
jo zastopa Janez Pavšek, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 20, v 3. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 3115/20, k.o. Dravlje, dne 18. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 23973/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 18.
3. 1998, sklenjene med Jamnik Štefanijo,
Plevančeva 16, Ljubljana (kot darovalko) in
Jamnik Alenko, Ul. bratov Babnik 24, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 3115/20, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 25820/2008
Os-7241/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Turk Marjana, Opekarniška cesta 12a, Celje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, št. 36, v 2. nadstropju, s shrambo, št. 36, v kleti, na naslovu Tržaška cesta
55b, Ljubljana, z ident. št. 208.E, vpisano
v podvl. št. 4766/37, k.o. Vič, dne 21. 9.
2009, pod opr. št. Dn 25820/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 74/68, z dne 10. 4. 1968, skle-
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njene med GP Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Turk Bogomilom, Jenkova
11, Celje (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 208.E, vpisano v podvl.
št. 4766/37, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 5709/2008
Os-7242/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damjana
Cvetka, Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki ga
zastopa Manca Vrečar, Otium, d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 16.E, vpisani v
podvložek št. 194/16, v k.o. Prule, dne 23.
6. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 16.E, vpisani v podvložek št. 194/16, k.o. Prule, dne 23. 6. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 14. 11. 1991, sklenjene med Rdečim
križem Slovenije, Mirje 19, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Lidijo Rebolj, Prule 3, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za trisobno
stanovanje, št. 16, v IV. nadstropju hiše v
Ljubljani, Prule 3, v izmeri 52,70 m2, sedaj
nepremičnina, z ident. št. 16.E, vpisana v
podvložek št. 194/16, v k.o. Prule.
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 20. 10. 2009
Dn 28507/2005
Os-7260/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Petra Ferš Mrhar
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo št. 49, v 1. nadstropju, na naslovu Posavskega ulica v Ljubljani, z identifikatorjem št. 49.E, podvložek št. 3696/50,
k.o. Bežigrad, dne 29. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 28507/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. V-153/79 z
dne 23. 10. 1979, sklenjene med prodajalcem Soseska, Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad-Moste, Vojkova 63, Ljubljana, in kupovalko Krajevno skupnostjo
Stadion, Staničeva 41, Ljubljana, za garažo,
št. 49, v garažni hiši Triplex.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 25735/2008
Os-7262/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Kobal, Gotska 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1738-2360-99, stanovanje,
št. 21, v 2. nadstropju, Gotska 8, Ljubljana, vl. št. 3017/99, k.o. Dravlje, dne 24. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25735/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, o nakupu stanovanja, št. 21, v 2. nadstropju, Gotska ulica 8,
Ljubljana, na parc. št. 809/24, k.o. Dravlje,
sklenjene med Giposs, Ljubljana, ki ga je
zastopal Standard - Invest, kot prodajalcem,
ter Ireno Simšič, Gotska 8, Ljubljana in Zvonetom Simšičem, Derčeva 37, Ljubljana, kot
kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2009
Dn 244/2009
Os-7263/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Vojvodića, Preglov trg 3, Ljubljana, ki ga zastopa
notarka Erika Braniselj, Trg prekomorskih
brigad 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižen
listine, pri nepremičnini z ident. št. 165.E,
vl. št. 2194/165, k.o. Slape, garaža, št. 166,
v 1. nadstropju, Gt 3/2, Osenjakova ulica,
Ljubljana, dne 15. 9. 2009, pod opr. št. Dn
244/2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. GT 3/2-540/91, z dne
7. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem
Gradis - Gradbeno podjetje Ljubljana p.o.,
Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, in
kupcem Balent Dragom, Marinkov trg 2,
Ljubljana, katere predmet je nepremičnina,
garažni boks, št. 166/I, v garažnem objektu
GT - 3/2, v soseski MS št. 5,2 Fužine - Marinkov trg, na parc. št. 370/4, 376/3 in 370/2,
k.o. Slape.
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 26. 10. 2009
Dn 23205/2008
Os-7360/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane Grunčič Kranjc, Podutiška cesta 43,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec,
odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastnin-
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ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje, št. 10, v
1. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 106, Ljubljana, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4172/34, k.o. Zgornja Šiška,
dne 9. 9. 2009, pod opr. št. Dn 23205/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
prodajalko Elizabeto Pirnat, Tržaška cesta
135, Ljubljana, in kupovalko Mojco Vičič,
Španskih borcev 17, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 10, v 1. nadstropju,
na naslovu Ulica bratov Učakar 106, Ljub
ljana, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl.
št. 4172/34, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 22316/2008
Os-7362/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorke
Radović, Črtomirova ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5, na naslovu Črtomirova
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v
podvl. št. 4207/5, k.o. Bežigrad, dne 21. 9.
2009, pod opr. št. Dn 22316/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o dosmrtnem
preživljanju z dne 22. 11. 1990, sklenjene
med preživljanko Janež Pavlo, Črtomirova
3, Ljubljana, in preživljalko Mišić Štefanijo,
Borisa Kidriča, Niš, za nepremičnino, stanovanje št. 5, na naslovu Črtomirova ulica 3,
Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 4207/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 23231/2008
Os-7363/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ekmečič Vlada, Robbova 4, Domžale, ki ga
zastopa Sonja Puppis, notarka v Ljubljani,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo, na parc. št. 971/17, vpisano v vl. št. 1126, k.o. Moste, dne 9. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 23231/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Bobnar Stanetom, Pokopališka ulica 2, Ljubljana, in kupcem Ekmečič Vladom, Robbova
4, Domžale, za nepremičnino, garažo, na
parc. št. 971/17, vpisano v vl. št. 1126, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 26866/2007
Os-7364/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Seljak Tatjane, Zikova 2, Kamnik, ki jo zastopa
Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo, št. 5, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 6444/5, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 21. 9. 2009, pod opr. št. Dn
26866/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– gradbene pogodbe iz leta 1967, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, Tržaška cesta 68/a, Ljubljana, in kupovalko Virant Marijo, Zelena
pot 19, Ljubljana, za nepremičnino, garažo, št. 5, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 6444/5, k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2.
1988, sklenjene med prodajalcem Petkovšek Borutom, Podlipoglav 21, Ljubljana
Dobrunje, in kupovalko Tatjano Seljak, Riharjeva 40, Ljubljana, za nepremičnino, garažo, št. 5, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 6444/5, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2009
Dn 22290/2007
Os-7365/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fistrovič Jožeta, Zelena pot 17, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo, št. 17, z
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 6444/17,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 21. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 22290/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– gradbene pogodbe z dne 23. 1. 1968,
sklenjene med izvajalcem Gradbenim podjetjem Tehnograd, Tržaška c. 68/a, Ljubljana
(kot izvajalcem) in naročnikom Meliva Vido,
Zelena pot 21, Ljubljana, za nepremičnino,
garažo št. 17, z ident. št. 17.E, vpisano v
podvl. št. 6444/17, k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1975, sklenjene med prodajalko Meliva
Vido, Zelena pot 21, Ljubljana, in kupcema
Pobežin Matildo in Stanislavom, Obirska 13,
Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 17, z
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 6444/17,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2009
Dn 22271/2007
Os-7366/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stekar Jasne, Zelena pot 17, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo, št. 9, z ident.
št. 9.E, vpisano v podvl. št. 6444/9, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 21. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 22271/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, gradbene pogodbe iz leta 1967,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem Tehnograd, Tržaška cesta 68/a,
Ljubljana, in kupcem Jovičević Božidarjem,
Pod hrasti 53, Ljubljana, za nepremičnino,
garažo št. 9, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 6444/9, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2009
Dn 21994/2008
Os-7367/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Škof
Petre, Tbilisijska ulica 44, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo, št. 23, ob Tbilisijski ulici v Ljubljani, z
ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št. 4219/23,
k.o. Vič, dne 21. 9. 2009, pod opr. št. Dn
21994/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji garaže, št. 19/7302/5, z dne 17. 1. 1973, sklenjene med
prodajalcem SGP Grosuplje, Grosuplje, in
kupcem Kušar Matjažem, Tržaška 41, Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 23, ob
Tbilisijski ulici v Ljubljani, z ident. št. 23.E,
vpisano v podvl. št. 4219/23, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 14477/2008
Os-7368/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Bergant Alojzija in Bergant Božidare Ane, oba
Vojkova cesta 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
v etaži 4, z ident. št. 6.E, vpisano v podvl.
št. 4228/6 in nestanovanjsko rabo v etaži 1, z

ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4228/10,
na naslovu Vojkova cesta 32, Ljubljana, obe
k.o. Bežigrad, dne 15. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 14477/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6.
1971, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c.
13, Grosuplje, in kupcema Bergant Alojzom
in Božidaro, Vojkova 32, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, stanovanje, v etaži 4,
z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 4228/6
in nestanovanjsko rabo v etaži 1, z ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4228/10, na
naslovu Vojkova cesta 32, Ljubljana, obe
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 12132/2007
Os-7369/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Možina Perovšek, Klemenčičeva 3,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o.,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
št. 18, na naslovu Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, z ident. št. 124.E, vpisano v podvl. št. 1956/63, k.o. Glince, dne 12. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 12132/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o premoženjskih pravicah in obveznostih pri gradnji stanovanja
št. 1981/91, z dne 30. 9. 1991, sklenjene
med prodajalcem Ljubljansko stanovanjsko
zadrugo, Kidričeva 1/III, Ljubljana, in kupcem Pavlin Jakobom, Grič 9, Ljubljana, za
napremičnino stanovanje, št. 18, na naslovu Klemenčičeva ulica 3, Ljubljana, z ident.
št. 124.E, vpisano v podvl. št. 1856/63, k.o.
Glince,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2.
1993, sklenjene med prodajalcem Pavlin
Jakobom, Grič 9, Ljubljana, in Smolnikar
Marijo, Klemenčičeva ulica 3, Ljubljana, za
stanovanje št. 18, na naslovu Klemenčičeva
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 124.E, vpisano
v podvl. št. 1956/63, k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 14120/2008
Os-7370/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raščan Vinka, Martina Krpana ul. 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
prepovedi odtujitve, za nepremičnino, stanovanje, št. 14, v III. nadstropju, z ident.

Št.

98 / 4. 12. 2009 /

Stran

3087

št. 40.E, shrambo v kleti, z ident. št. 41.E in
shramba v kleti, z ident. št. 42.E, na naslovu
Ulica Martina Krpana 10, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 4508/14, k.o. Zgornja Šiška, dne
16. 7. 2009, pod opr. št. Dn 14120/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodji stanovanja št. 275/1-06/92,
z dne 19. 2. 1992, sklenjene med prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana,
Kolodvorska ul. 11, in kupovalko Raščan
Ano, Martina Krpana 10, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 14 v III. nadstropju, z ident. št. 40.E, shrambo v kleti,
z ident. št. 41.E in shramba v kleti, z ident.
št. 42.E, na naslovu Ulica Martina Krpana
10, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4508/14,
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 20. 10. 2009
Dn 5527/2007
Os-7371/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pogačnik Mateje, Kajuhova ul. 22,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo, stoječo na parc.
št. 1562/37, vpisano v vl. št. 245, k.o. Zelena jama, dne 23. 7. 2009, pod opr. št. Dn
5527/2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Marn
Petrom in kupovalko Suhadolc Marijo, za
nepremičnino, garažo, stoječo na parc.
št. 1562/37, vpisano v vl. št. 245, k.o. Zelena jama;
– prodajne pogodbe z dne 29. 5. 1986,
sklenjene med prodajalko Suhadolc Marijo, Rožičeva ul. 8, Ljubljana, in kupovalko
Malnarič Matejo, Kajuhova ul. 18, Ljubljana,
za nepremičnino, garažo, stoječo na parc.
št. 1562/37, vpisano v vl. št. 245, k.o. Zelena jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 30700/2007
Os-7372/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Golob Bože, Ziherlova 43, Ljubljana, ki jo
zastopa Bojana Ozimek, odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni prostor B, v pritličju,
na JZ strani na Celovški 106, Ljubljana, z
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4254/3,
k.o. Zgornja Šiška, dne 26. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 30700/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne, kupne pogodbe z dne 7. 1. 1970, sklenjene med prodajalcem SGP Slovenija Ceste Ljubljana in kupovalko Rus Ano, Trebnje
17, Trebnje, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4254/3,
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 20. 10. 2009
Dn 24586/2007
Os-7373/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitrevski Zdravka, Ljubljanska cesta 89, Domžale, ki ga zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. A10, v 3. etaži, na naslovu
Steletova ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 1393/18, k.o. Štepanja vas, dne 27. 8. 2009, pod opr. št. Dn
24586/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 539/92 z dne 29. 9.
1992, sklenjene med prodajalko SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, in kupovalko Nado Popov Trifunovič,
Glavarjeva 47, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 1393/18, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 13971/2008
Os-7375/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Črepnjak Marije, Linhartova cesta 94, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, samsko sobo št. 8, s kletjo v
etaži 1,16, na naslovu Linhartova cesta 94,
Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 4114/30, k.o. Bežigrad, dne 15. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 13971/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja,
neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana in kupcem Industrija konfekcije »Modna oblačila«, za nepremičnino,
samsko sobo št. 8, s kletjo v etaži 1,16, na
naslovu Linhartova cesta 94, Ljubljana, z
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 4114/30,
k.o. Bežigrad;
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 16. 1. 1967, sklenjene med prodajalcem Industrijo konfekcije »Modna oblačila«
in kupcem Mikec Julijem, Ljubljana, za nepremičnino, samsko sobo št. 8, s kletjo v
etaži 1,16, na naslovu Linhartova cesta 94,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 4114/30, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 12.
1969, sklenjene med prodajalcem Mikec
Julijem, Hrenova ul., Ljubljana in kupovalko
Črepnjak Marijo, Linhartova c. 94, Ljubljana,
za nepremičnino, samsko sobo št. 8, s kletjo
v etaži 1,16, na naslovu Linhartova cesta
94, Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v
podvl. št. 4114/30, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 25478/2008
Os-7376/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pezdirc
Vasje, Vladimira Filakovca 17, Zagreb, Hrvaška, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažni boks, v nadstropju
levo, št. 144, Ulica Pohorskega bataljona,
Ljubljana, z ident. št. 102.E, vpisano v podvl.
št. 1437/102, k.o. Brinje I, dne 19. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 25478/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1966, sklenjene med Stanovanjskih
podjetjem Bežigrad (kot prodajalcem) in Ložar Alojzem, Šarhova 16, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 102.E, vpisano v podvl. št. 1437/102,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 13178/2008
Os-7377/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kovše Ane, Ulica Staneta Severja 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 16, v 3. nadstropju, na naslovu Oražnova
ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 16.E, vpisano
v podvl. št. 1227/16, k.o. Gradišče II, dne
17. 7. 2009, pod opr. št. Dn 13178/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 40 z dne
13. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa minister za varstvo okolja in urejanje prostora Miha Jazbinšek in
kupovalko Lunar Ano, Oražnova 6, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 16, v 3.
nadstropju, na naslovu Oražnova ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 16.E, vpisano v podvl.
št. 1227/16, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 23799/2008
Os-7380/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čik Borisa,
Režiška 22/c, Logatec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje,
št. 11, v 2. nadstropju, na naslovu Jamova
cesta 62, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 4153/11, k.o. Vič, dne 18. 9.
2009, pod opr. št. Dn 23799/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 114/63 z
dne 24. 9. 1963, sklenjene med GP Tehnograd, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjsko zadrugo »Center« (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 4153/11, k.o. Vič,
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih neznanega datuma, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo Center, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Čik Ani in Francem,
oba Jamova 62, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 4153/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 23445/2008
Os-7408/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Carevski Pančeta, Endliharjeva ulica 4, Ljubljana,
ki ga zastopa Tomaž Toldi, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, št. 10, na naslovu
Endliharjeva ulica 2 in 4, Ljubljana, z ident.
št. 104.E, vpisano v podvl. št. 4212/10, k.o.
Bežigrad, dne 9. 9. 2009, pod opr. št. Dn
23445/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 469/11/91 z dne 11. 12. 1991, sklenjene
med prodajalcem Občina Ljubljana-Bežigrad
in kupcem Varevski Pančetom, Endliharjeva
4, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 10, na naslovu Endliharjeva ulica 2 in 4,
Ljubljana, z ident. št. 104.E, vpisano v podvl.
št. 4212/10, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
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Dn 23364/2008
Os-7409/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Konda Zdenke, Bratovševa ploščad
20, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. 59, v 15. nadstropju,
na naslovu Bratovševa ploščad 20, Ljub
ljana, z ident. št. 59.E, vpisano v podvl.
št. 2887/59, k.o. Stožice, dne 9. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 23364/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 230/75-02/5, o
prodaji in nakupu stanovanja z dne 19. 3.
1975, sklenjene med prodajalcem SGP
Grosuplje, Grosuplje, in kupcem Savodnik
Alojzem, Cankarjeva 3, Celje, za nepremičnino, stanovanje, št. 59, v 14. nadstropju, na
naslovu Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, z
ident. št. 59.E, vpisano v podvl. št. 2887/59,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 18844/2008
Os-7410/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Weibl
Marjete, Cesta Ceneta Štuparja 160, Ljub
ljana, ki jo zastopa Aleš Avbreht, odvetnik v
Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje, št. S3, v 1. nadstropju, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja
160, Ljubljana, z ident. št. S3, v 1. nadstropju, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 160,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2667/3, k.o. Črnuče, dne 21. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 18844/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. VB/5, z dne
18. 11. 1998, sklenjene med prodajalcem
Etaline d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, in
kupcema Marjeto Wiebl Hrabar in dr. Hrabar
Bogomirjem, oba Matjaževa 1, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje št. S3, v 1. nadstropju, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja
160, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v
podvl. št. 2667/3, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 450/2007
Os-7411/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vuk
Dušana, Štihova ulica 18, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Mejnik d.o.o., Letališka c.
32J, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske

pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, št. 49, v
9. nadstropju, na naslovu Grablovičeva ulica
32, Ljubljana, z ident. št. 49.E, vpisano v
podvl. št. 396/49, k.o. Šentpeter, dne 26. 8.
2009, pod opr. št. Dn 450/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stnaovanja št. 466-2983/91, z dne 14. 2. 1992,
sklenjene med prodajalcem Občino Ljubljana Center in kupovalko Koražija Natašo,
Tbilisijska 32, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 396/49, k.o. Šentpeter,
– prodajne pogodbe z dne 4. 6. 2004,
sklenjene med prodajalko Natašo Koražija,
Tbilisijska ulica 32, Ljubljana, in kupcem Vuk
Dušanom, Štihova 18, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 49.E, vpisano
v podvl. št. 396/49, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
Dn 185/2009
Os-6965/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
9. 9. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o pripoznavi
z dne 13. 3. 1992, sklenjene med Centa
Marijo, Ulica talcev 28, Zagorje, kot pripoznavalko, in Ribar Angelo, Tomšičeva 12,
Velenje, kot prevzemnico, za stanovanje v
stanovanjski hiši, vl. št. 710, k.o. Zagorje
mesto, parcela št. 1422, ki se nahaja v pritličju, nosi št. 19, in meri 32,01 m2, na naslovu
Ulica talcev 28, sedaj z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 1477/3, k.o. Zagorje mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Hajrić Huse, Ulica talcev 28, Zagorje
ob Savi, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Hajrić
Huse, Ulica talcev 28, Zagorje ob Savi, do
celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 10. 2009
Dn 139/2009
Os-7415/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 11.
9. 2009 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o kupoprodaji garaže z dne
30. 6. 1973, za nepremičnino – garažo za
osebno motorno vozilo, ki nosi zaporedno
št. 7, in se nahaja v vrstnem bloku V, sklenjeno med GIP Beton Zagorje ob Savi, kot
prodajalcem, in Zupan Zdenkom, Polje 23,
Zagorje ob Savi, kot kupcem in
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1998, za nepremičnino – garažo za osebno
motorno vozilo, ki nosi zaporedno št. 7, in
se nahaja v vrstnem bloku št. 5, Polje 22,
Zagorje, sklenjeno med Zupan Zdenkom,
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Vransko 38a, Vransko, kot prodajalcem, in
Rozman Darko, Polje 22, Zagorje ob Savi,
kot kupcem.
Original pogodbe, se po izjavi predlagatelja Šinkovec Darka, Polje 22, Zagorje ob Savi, izgubil. Na nepremičnini ident.
št. 17.E, vpisani v etažni podvl. št. 1308/1,
k.o. Zagorje - mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja
do deleža 1/1. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 11. 2009
Dn 3358/2008
Os-7416/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 445/93-Z, z dne 30. 9. 1993, za
nepremičnino - stanovanje, št. 19, v 6. nadstropju, v stanovanjski hiši, Cesta zmage 24,
Zagorje, v skupni izmeri 45,46 m2, sklenjeno
med Spekter d.o.o., Podjetje za upravljanje
s stanovanji, Trg revolucije 7, Trbovlje, kot
prodajalcem, in Marinčič Maksem, Cesta
zmage 24, Zagorje kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Kos Marije Vide, Trg pohorskega
bataljona 6, Kisovec, izgubil. Na nepremičnini ident. št. 419.E, vse vpisane v etažni
podvl. št. 1353/141, k.o. Zagorje – mesto,
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagateljice do deleža 1/1. S tem
oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v
skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 11. 2009
Dn 3802/2008
Os-7970/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Koselj, Jesenice, Cesta maršala Tita
70, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju, z identifikacijsko 15.E, pri podvl.
št. 2290/15, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn št. 3208/2008 z dne 25. 11. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je:
– prodajna pogodba št. 2-3/377-93 z
dne 30. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Dominvest
Jesenice p.o., Jesenice in kupcem Rozino
Vičič, Jesenice, Cesta m. Tita 70, s katero
je prodajalec prodal stanovanje št. 14, v
III. nadstropju stanovanjskega objekta, na
naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita 70, v
izmeri 52,67 m2,
– darilna pogodba z dne 16. 8. 1993, za
isto stanovanje, sklenjene med prodajalko
Rozino Vičič, Jesenice, Cesta m. Tita 70, in
kupcem Stanislavom Jurco, Ljubljana, Jamova 60 in
– pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja, darilna pogodba in pogodba o odpovedi dedovanju z dne 13. 6. 1994, za
isto stanovanje, sklenjene med Stanislavom
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Jurco, Antonijo Jurco, Bojanom Jurco, Markom Jurco in Sabino Jurca, vsi Ljubljana,
Jamova 60.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti prenosov
na stanovanju 15.E, pri podvl. št. 2290/15,
k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Barbare Koselj do celote, predložene listine pa
niso izvirniki.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1
(enem) mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 11. 2009
Dn 31394/2009
Os-7894/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pušenjak
Stanka, Detelova ul. 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parkirno mesto št. 100, v 1. kleti, Kare 1, na
naslovu Štihova ulica 19, Ljubljana, z ident.
št. 131.E, vpisano v podvl. št. 3798/131, k.o.
Bežigrad, dne 11. 11. 2009, pod opr. št. Dn
31394/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 4 z dne 3. 9. 1992,
sklenjene med Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d., Verovškova 57,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Višić Dragom, Linhartova ulica 36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 131.E, vpisano v podvl. št. 3798/131,
k.o. Bežigrad,
– aneksa k pogodbi št. 4 z dne 28. 9.
1992, sklenjenega med Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Verovškova 57, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Višić Dragom, Linhartova ulica 36, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 131.E, vpisano v podvl.
št. 3798/131, k.o. Bežigrad,
– aneksa 2 h kupni pogodbi št. 4 z dne
30. 1. 1995, sklenjenega med Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Višić Dragom, Linhartova ulica 36, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 131.E, vpisano v podvl.
št. 3798/131, k.o. Bežigrad,
– aneksa 3 h kupni pogodbi št. 4 z dne
12. 5. 1999, sklenjenega med Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana (kot prodajlcem)
in Višić Dragom, Linhartova ulica 36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 131.E, vpisano v podvl.
št. 3798/131, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Višić Dragom, Predlog trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Poharič Francem, Matjaževa ul. 1,5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 131.E, vpisano v podvl. št. 3798/131,
k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Poharič Francem (kot prodajalcem) in Pušenjak Stankom, Detelova ul.
5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 131.E, vpisano v podvl. št. 3798/131, k.o. Bežigrad.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2009
Dn 20078/2009
Os-7997/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Hegler
Jožka, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižen listine za nepremičnino, na naslovu Ob žici 11, Ljubljana, z ident. št. 4.E, podvl. št. 2913/5, k.o.
Dravlje, dne 4. 11. 2009, pod opr. št. Dn
20078/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 1983,
sklenjene med Gajšek Jožetom, Ob žici 11,
Ljubljana (kot prodajalcem), in Žlahtič Francem, Stritarjeva 8, Maribor (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 2913/5, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2009
Dn 14541/09
Os-7928/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aleksandre
Kelc, stanujoče Gozdna ulica 9a, Hoče, ki
jo zastopajo odvetniki Ivan Gorjup in ostali,
Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice, na nepremičnini, parc.
št. 1055/5, pripisani vl. št. 1338, k.o. Tabor,
v korist Ivana Munde, nazadnje stanujočega Ljubljanska ulica 25a, Maribor, pod opr.
št. Dn 14541/09 dne 6. 11. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižen listine, prodajne pogodbe,
sklenjene v letu 1968 med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje Stavbar in kupcem
Ivanom Mundo, stanujočim Ljubljanska cesta 25a, Maribor, za nakup garaže, stoječe
na parc. št. 1055/5, k.o. Tabor.
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 Ivana
Munde.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2009
Dn 13115/09
Os-7929/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste
Osojnik, stanujoče Mlinska ulica 26, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1822/7, k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 13115/09

dne 21. 10. 2009, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 10. 1. 1996,
sklenjene med darovalko Ivanko Gruden,
EMŠO: 2302920505248, stanujočo v Domu
Danice Vogrinec, Veselova ulica 3, Maribor, in obdarjenko Slavico Gruden, EMŠO:
2304924505253, stanujočo Ulica heroja
Šlandra 25, Maribor, s katero je darovalka
obdarjenki podarila nepremičnino, stanovanje št. 8, v III. nadstropju stanovanjskega
objekta v Mariboru, Partizanska cesta 65,
parc. št. 518, k.o. Maribor - Grad, in na tem
dovolila vknjižbo lastninske pravice in pravice uporabe v korist obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2009
Dn 2082/2009
Os-7998/09
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer: kupoprodajne pogodbe, ki
so jo dne 21. 3. 2006 sklenili Alberta Lidija
Novak, stanujoča Preradovičeva ulica 48,
1000 Ljubljana (sedaj: Leše 41, 4290 Tržič)
in Gabrijel Czerny, stanujoč Andrićeva ulica
27, 1000 Ljubljana, kot prodajalca, in Krajevna skupnost Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, matična številka 5018927,
kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina parc. št. 29/2, pripisana pri vl. št. 805,
k.o. Pekel.
Sodišče je s sklepom z dne 20. 11.
2009, pričelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, na podlagi kopije
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3. 2006,
o prodaji opisane nepremičnine, in sicer iz
razloga, ker je predlagatelj s stopnjo verjetnosti izkazal, da je bilo v njegovo korist
oziroma v korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo,
ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske
pravice in da se je ta listina uničila oziroma izgubila (1. točka prvega odstavka
234. člena ZZK-1) in ker so izpolnjeni drugi pogoji za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev iz 2. točke prvega odstavka 234. člena ZZK-1.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini, se zahteva v korist predlagateljice Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
Poljčane, matična številka 2242745, do 1/1
(do celote).
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 20. 11. 2009
Dn 3407/2009
Os-7999/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Kavčič Zvonka, Zgornje Gorje 86, Zgornje
Gorje, ki ga zastopa Alpdom, Inženiring,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.d., Radovljica, Cankarjeva ulica 1, Radovljica, na podlagi drugega izvirnika kupoprodajne pogodbe št. 35/91-338/145-I z dne
7. 11. 1991, sklenjene med Gozdno gospodarstvo Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
katerega zastopa direktor Dušan Novak, kot
prodajalcem, in Kavčič Zvonkom, Zgornje
Gorje 86, Zgornje Gorje, kot kupcem, katere
predmet je nepremičnina, stanovanje št. 3, v
izmeri 57,41 m2, ident. št. dela stavbe 5193, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, z
naslovom Zgornje Gorje 86, Zgornje Gorje, ident. št. stavbe 2187-519, s sklepom
Dn št. 3407/2009 z dne 27. 11. 2009, začel
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v
korist osebe Kavčič Zvonko, Zgornje Gorje
86, Zgornje Gorje, EMŠO: 2704930500059,
do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 11. 2009

Amortizacije
N 335/2009
Os-6303/09
Na predlog predlagatelja Matjaža Pavleca, stan. Borštnikova 128, 2000 Maribor,
bodo razveljavljene delnice na ime Elizabeta
Pavlec, Kardeljeva 79, Maribor – po sklepu
o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru,
št. I D 438/97, ki je postal pravnomočen
30. 1. 2006 – pri KRS Tabor, d.d., Maribor,
št. I-A-4652, št. glasov 3 z dne 11. 3. 1993,
po potrdilu KRS z dne 8. 9. 2009, če jih v 60
dneh od objave v Uradnem listu RS, nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 425/2009
Os-6575/09
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi, ki se vodi pod opr. št. P 425/2009, v
skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
1. Za začasnega zastopnika tožene
stranke Bolte Marka se postavi Bernard
Tajnšek, odvetnik v Celju.
2. Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 9. 2009
P 3408/2008
Os-1827/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Denisa Rekića, stan.
Kresnice 105, Litija, ki ga zastopa odvetnik Jože Hribernik iz Ljubljane, proti toženi
stranki Neiri Rekić, neznanega prebivališča,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 13. 2.
2009 sklenilo:

toženi stranki Neiri Rekić, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
- odvetnik Andrej Doles, Kolodvorska 6,
Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P
3408/2008-IV, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
P 3408/2008
Os-2217/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Denisa Rekića, stan.
Kresnice 105, Litija, ki ga zastopa odvetnik Jože Hribernik iz Ljubljane, proti toženi
stranki Neiri Rekić, neznanega prebivališča,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 26. 2.
2009 sklenilo:
Začasni zastopnik tožene stranke, odvetnik Andrej Doles, Kolodvorska 6, Domžale,
določen s sklepom z dne 13. 2. 2009, opr.
št. P 3408/2008-IV, za zastopanje tožene
stranke v tej pravdni zadevi, se razreši.
Toženi stranki Neiri Rekić, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica - odvetnica Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. P
3408/2008-IV, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2009
P 402/2009
Os-5250/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Brede Jurić Lipovšek,
ki jo zastopa odvetnica Milena Marković iz
Ljubljane, proti toženi stranki Peru Juriću,
neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otrok in določitve
preživnine, dne 9. 7. 2009 sklenilo:
toženi stranki Peru Juriću, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
- odvetnik Drago Đuragić, Tavčarjeva 10,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 402/2009IV, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2009
VL 29566/2009
Os-7460/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol. slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti
dolžniku Slavku Kerin, Topniška ulica 45,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.003,80 EUR,
sklenilo:
dolžniku Slavku Kerin, Topniška ulica 45,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
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Za začasno zastopnico se postavi odvet
nica Marta Petrovčič, Dunajska 17, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009
VL 31110/2008
Os-7463/09
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 Mojca Bertalanič, Lendavska ulica
5, Murska Sobota, proti dolžniku Borutu Titan, Bakovci, Vrtna ulica 19, Murska Sobota, Štefanu Titan, Bakovci, Vrtna ulica 19,
Murska Sobota, zaradi izterjave 1.917,38
EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Titan, Bakovci, Vrtna ulica 9, Murska Sobota, 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.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
VL 64587/2009
Os-7498/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, proti dolžniku Kr'tko d.o.o.,
Ulica Milana Majcna 25, Ljubljana, Aleksandra Huskić (prej Humar), CKO 90, Vrhnika,
zaradi izterjave 2.478,24 EUR, sklenilo:
dolžnici Aleksandri Huskić (prej Humar),
CKO 90, Vrhnika, 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 odvetnica Suzana Judež, Tržaška cesta 23,
Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009
VL 81608/2008
Os-7499/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžnici Tanji Matijević, Polanškova ulica 40, Ljubljana-Črnuče, zaradi
izterjave 749,10 EUR, sklenilo:
dolžnici Tanji Matijević, Polanškova ulica
40, Ljubljana-Črnuče, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
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VL 38934/2008
Os-7505/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol energetika d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, proti dolžniku Andreju Krevzelj
(Travar), Strojna 30, Prevalje, zaradi izterjave 330,26 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Krevzelj (Travar), Strojna 30, Prevalje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Zvone Debevec, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2009

na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009

VL 63636/2008
Os-7508/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Romeu Živanovič, Cvetkova 14, Murska Sobota, zaradi
izterjave 3.354,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Romeu Živanovič, Cvetkova
14, Murska Sobota, 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.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

VL 45454/2009
Os-7561/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Sandri Crnec,
Verovškova 43, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Bojan Kukec dr., Cankarjev trg 8, Vrhnika,
zaradi izterjave 234,92 EUR, sklenilo:
dolžnici Sandri Crnec, Verovškova 43, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
dr. Bojan Kukec, Cankarjeva trg 8, Vrhnika.
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 31. 8. 2009

VL 85959/2008
Os-7506/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Antonu Kajtna, Ulica Frankolovskih žrtev 5a, Celje, zaradi izterjave 784,27
EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu Kajtna, Ulica Frankolovskih žrtev 5a, Celje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Magyar Erjavec Katarina, Glinška ulica
10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

VL 82610/2009
Os-7558/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Vrtec Jadvige Golež Maribor,
Betnavska cesta 100, Maribor, ki ga zastopa odv. Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, proti dolžnici Jolandi Radin, Strma
ulica 3, Maribor, Stojan Radin, Kočevarjeva 8/a, Maribor - dostava, zaradi izterjave
153,18 EUR, sklenilo:
dolžniku Stojanu Radin, Kočevarjeva
8/a, 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 Rožman Zvonimir, Partizanska 46, 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 16. 10. 2009

VL 72056/2008
Os-7507/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Vasji Držak, Spodnji Rudnik
127, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
1.310,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Vasji Držak, Spodnji Rudnik
127, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zako-

VL 57562/2009
Os-7559/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Jožeta Petek, Otavice 17,
Ribnica, ki ga zastopa odv. Ferfolja, Ljubič
in partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17,
Ljubljana, proti dolžnici Vesni Piperčić, Jarška cesta-Spodnje Jarše 19, Domžale, zaradi izterjave 3.004,51 EUR, sklenilo:
dolžnici Vesni Piperčić, Jarška cestaSpodnje Jarše 19, Domžale, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-

Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Sašo Majcen, Štihova 15, 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 18. 5. 2009

VL 75287/2009
Os-7667/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Igorju
Potočniku, Ulica Veljka Vlahovića 57, Maribor - dostava, ki ga zastopa odv. David
Šega, Prešernova ulica 26/a, p.p. 1591, Maribor, zaradi izterjave 298,80 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odv.
Bogomirja Kobala, Ul. Vita Kraigherja 8,
Maribor, ki je bil postavljen s sklepom z dne
24. 8. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. David Šega, Prešernova ulica 26/a,
p.p. 1591, 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 27. 10. 2009
VL 60230/2009
Os-7669/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adiatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Adi
Vidic, Spodnja Nova vas 21, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa odvetnica Bojana Šelih,
Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, zaradi
izterjave 683,06 EUR, sklenilo:
dolžnici Adi Vidic, Spodnja Nova vas 21,
Slovenska Bistrica, 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 začasna zastopnica.
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Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Šelih, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.
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 19. 10. 2009
VL 35374/2009
Os-7671/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o.,
Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Roku Škarja, Lancovo 39, Radovljica, zaradi izterjave 3.170,06
EUR, sklenilo:
dolžniku Roku Škarja, Lancovo 39, Radovljica, 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.
Bajželj Primož, Trubarjeva 5, 4240 Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2009
I 10349/2006
Os-7672/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice Zavarovalne družbe d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper
- Capodistria, zoper dolžnika Petra Sešek,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica zač. zast. Vesna Kotlušek, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave
201,90 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna Kotlušek, Čufarjeva ulica 4,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2009
VL 118649/2009
Os-7692/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Hamdiju
Oraščaninu, Ižanska cesta 400, Ljubljana,
zaradi izterjav 833,48 EUR, sklenilo:
dolžniku Hamdiju Oraščaninu, Ižanska
cesta 400, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Sotlar Miha, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
VL 50822/2008
Os-7693/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SKB leasing d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Adi Vidic, Ljubljanska 27, Radovljica, ki jo zastopa odv.
Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave 5.303,31 EUR, sklenilo:
razreši se začasno zastopnico Markovič
Brigito, Gregorčičeva 2, Kamnik, ki je bila
postavljena s sklepom z dne 21. 7. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi Ladi
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
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 3. 9. 2009
VL 71377/2008
Os-7715/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Zora Domžale, z.o.o., Gorenjska cesta 11, Mengeš, ki ga zastopa. Hajtnik Zoran - odvetnik, Slovenska cesta 24,
Mengeš, proti dolžniku Leonu Žibretu, Titova
ulica 86, Radeče, zaradi izterjave 2.959,49
EUR, sklenilo:
dolžniku Leonu Žibretu, Titova ulica 86,
Radeče, 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 začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Blažič Mojca, Obrtniška ulica 14,
1420 Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
N 57/2006
Os-7813/09
To sodišče je v nepravdni zadevi predlagatelja Zajec Boštjana, Podpeč 16, Preserje, ki
ga zastopa Brane Sluga, odvetnik v Ljubljani,
zoper nasprotne udeležence 1. Biermann Štefanijo, naslov neznan, 2. Polenšak Davorina,
Kozjak nad Pesnico 176, Zgornja Kungota,
3. Kotnik Davorina, Ulica Trškovih 19, Miklavž,
4. Polenšak Manfreda, naslov neznan, 5. Polenšak Elizabeto, naslov neznan, zaradi delitve
solastne nepremičnine, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP) dne 29. 10. 2009 sklenilo:
Nasprotnim udeležencem Biermann Štefaniji, Polenšak Manfredu in Polenšak Elizabeti se postavi začasna zastopnica Anka
Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotne udeležence vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma do-
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kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2009
VL 35796/2009
Os-7846/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Igorja Šubica, Poljanska cesta 65b, Gorenja vas, proti dolžniku Zvonku
Jugovcu, Sestranska vas 15, Gorenja vas,
ki ga zastopa odv. Peter Osolnik ml., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, zaradi izterjave
12.520 EUR sklenilo:
dolžniku Zvonku Jugovcu, Sestranska
vas 15, Gorenja vas, 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.
Peter Osolnik ml., Kapucinski trg 7, Škofja
oka.
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. 10. 2009
N 72/2007
Os-7618/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič, v nepravdni zadevi
predlagatelja Abanke Vipa d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko Iveto Vintrovo, neznanega bivališča, zaradi sodnega odpiranja sefa sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
postavi začasna zastopnica, odvetnica Dragica Vuga iz Nove Gorice, Partizanska ulica
55, ki bo zastopala nasprotno udeleženko
v nepravdni zadevi opr. št. N 72/2007, vse
dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 2009
P 263/2008
Os-7465/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš v pravdni zadevi tožeče stranke Probanka d.d., Svetozarevska
12, Maribor-dostava, ki jo zastopa odv. družba Zorman d.o.o., o.p., Vojkovo nabrežje
29a, iz Kopra, proti težni stranki Kosi Stanislavu, Seča 175, Portorož, zaradi plačila
6.226,60 EUR s pp, sklenilo:
toženi stranki Kosi Stanislavu se v pravdni zadevi P 263/2008 postavi začasni zastopnik odv. Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 11. 2009
N 27/2006
Os-7554/09
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni
zadevi predlagatelja Drašič Alfreda, Tribanj 8,
Koper, ki ga zastopa odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper nasprotne udeležence, 1. pokojno Grbac Rozo, Korte 53, Izola,
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2. Kaligarič Benedikta, Dantejeva 20, Izola,
3. pokojnega Kaligarič Mateja, Cetore 18,
Izola, 4. Grizonich Daria, Ontario, Kanada
in 5. Jeglič Vilmo, 570 Geneva, Ontario, Kanada, ki ju oba zastopa začasni zastopnik
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra, 6. Rojac
Loredano, Gažon 35/a, Šmarje, 7. Ivanič Elviro, Gažon 9, Šmarje, 8. Sabadin Nadjo, Izletniška 50, Koper, zaradi dovolitve nujne poti
(vsp. 2.086,46 EUR), na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sklenilo: drugemu nasprotnemu
udeležencu v zadevi Benediktu Kaligariču,
rojenem 2. 8. 1914 v Cetorah, sinu Matije Kaligariča in rojene Ane Poropat, z zadnjim znanim bivališče Izola, Dantejeva 20, četrtemu
nasprotnemu udeležencu Grizonich Dariu,
Ontario Kanada, ter peti nasprotni udeleženki Vilmi Jeglič, 570 Geneve, Ontario, Kanada,
se zaradi prenehanja odvetniške dejavnosti
odvetniku v Kopru Davorina Krajnca z dnem
1. 9. 2008, postavi začasnega zastopnika na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Piranu
z dne 10. 10. 2008, prevzemnik odvetniške
pisarne Alojz Butinar, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 11. 2009

Oklici dedičem
D 41/2005
Os-7344/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 12. 11. 1894 umrlem Antonu Cigoju, pok. Andreja, rojenem
21. 1. 1816, nazadnje stanujočem Malovše
št. 17/17-30, p. Črniče.
Ker bi prišli kot dediči v zapuščinskem
postopku v poštev tudi potomci zapustnikovih bratov in sester: Ignacija Cigoja, roj.
2. 8. 1846, umrlega 1. 11. 1915 v Malovšah;
Antona Cigoja, rojenega 12. 8. 1864, umrlega 27. 1. 1892; Berte Cigorj, rojene 28. 11.
1843; Terezije Kosovel, rojene 17. 11. 1849,
umrle dne 13. 5. 1919 v kraju Ravne in
Jožefe Cigoj, rojene dne 8. 6. 1853; o njih
pa ni podatkov, sodišče poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v enem letu od objave tega oklica in objave
oklica na sodni deski tega sodišča priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 28. 10. 2009
II D 388/2003
Os-3996/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Lampelj
Pavlu, roj. 21. 1. 1915, umrlem 22. 4. 2003,
nazadnje stanujočem Mareška pot 26, Podmolnik, državljanu Republike Slovenije.
Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči po
zapustniku, zato sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pok. Lampelj
Pavlu, da se priglasijo sodišču v enem letu od
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objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009

Oklici pogrešanih
N 26/2009
Os-7716/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagatelja Jožefa Razporja, ki
ga zastopa Ana Razpor, oba Dolnji Zemon
20, Ilirska Bistrica, po predlogu za razglasitev za mrtvega Jožefa Kurenta od Ivana, roj.
7. 12. 1899, Dolnji Zemon 23, sedaj št. 20,
6250 Ilirska Bistrica, ki je nekje okoli leta
1920 odšel v Ameriko in se je zadnjič domačim javil s pismom leta 1929 in od takrat dalje
o njem ni nobenega glasu več, ter se predvideva da je umrl, vendar listinskega dokaza o
njegovi smrti ni, poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešanega Jožefa
Kurenta, da v roku 3 mesecev od objave tega
oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubici
Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 11. 2009
N 8/2008
Os-7709/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice Radojke Radoš, Marezige 19,
Marezige, ki jo zastopa odv. Rajko Trunkl, zoper nasprotnega udeleženca Umer Antona,
od Antona od Josipa, Rojci, Marezige, ki mu
je postavljena skrbnica za poseben primer
Irena Fister, dne 20. 10. 2009, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Umer
Antona, sina Umer Antonia, roj. 9. 4. 1909, v
Chermzi (Krmcih), Marezige, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju in smrti nasprotnega udeleženca, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 10. 2009
N 42/2009
Os-7620/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Marije Mihalič, žene Ivana, roj. Ražman, pok. Luke, Draga 22, Italija, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je bila rojena
25. 1. 1864, očetu Luki Ražmanu, imenovan Baron, in materi Uršuli Ražman, roj.
Mihalič, ter se je dne 29. 1. 1883 poročila z
Ivanom Mihaličom od Jožefa, pok. Antona,
pok. Mihaela. Zadnje poročilo o pogrešanki
predstavlja poizvedovalni zapisnik za naložitev glavne knjige ter vpis v zemljiško knjigo z
dne 7. 8. 1881. Po tem datumu o pogrešanki
ni nobenega poročila.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanki in njenem
življenju, zlasti smrti, pa, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer

sodišče po preteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2009
N 44/2009
Os-7621/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana Mihaliča, pok. Franca, Draga
23, Italija, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je bil rojen 12. 5.
1886, očetu Francu, stanoval je v Dragi 23,
Italija, po domače Opersje, drugih podatkov
o pogrešancu ni. Zadnje poročilo o pogrešancu predstavlja sklep o dedovanju z dne
5. 12. 1892 ter vpis v zemljiško knjigo dne
22. 1. 1893. Po tem datumu o pogrešancu ni
nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem
življenju, zlasti smrti, pa, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2009
N 45/2009
Os-7622/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Antona Mihaliča, pok. Franca,
Draga 23, Italija, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je bil rojen 28. 4.
1884, očetu Francu, stanoval je v Dragi 23,
Italija, po domače Opersje, drugih podatkov
o pogrešancu ni. Zadnje poročilo o pogrešancu predstavlja sklep o dedovanju z dne
5. 12. 1892 ter vpis v zemljiško knjigo dne
22. 1. 1893. Po tem datumu o pogrešancu ni
nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem
življenju, zlasti smrti, pa, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2009
N 43/2009
Os-7623/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Jožefe Mihalič, pok. Franca, Draga 23,
Italija, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je bila rojena 11. 2.
1888, očetu Francu, stanovala je v Dragi 23,
Italija, po domače Opersje, drugih podatkov o
pogrešanki ni. Zadnje poročilo o pogrešanki
predstavlja sklep o dedovanju z dne 5. 12.
1892 ter vpis v zemljiško knjigo dne 22. 1.
1893. Po tem datumu o pogrešanki ni nobenega poročila.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanki in njenem
življenju, zlasti smrti, pa, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bizjak Sašo, Ulica 28. maja 51, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500031857, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnn‑309883
Endal d.o.o., Dobrava 7, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. 50500058611,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnf‑309841
Kmet Janez, Zgoša 39, Radovljica, zavarovalno polico, št. 41601994307, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnm‑309834
Makor Katarina, Šentjurje 10, Šentvid pri
Stični, zavarovalno polico, št. 50500034312,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gni‑309863
Perša Valerija, Čentiba, Glavna 30, Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št. POL01 000002874, izdala zavarovalnica Moja
naložba pokojninska družba d.d. Maribor.
gnu‑309876
Žekar Stanislav, Presečno 19, Dobje pri Planini, zavarovalno polico,
št. 50500023273, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnf‑309816

Spričevala preklicujejo
Adamič Tadej s.p., Urbanova ulica 18,
Ribnica, diplomo, potrdilo za voznika, št.
004836/MJ56-3-1229/2008, izdano na ime
Kečević Adel, izdano pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gnc‑309819
Ambrožič Martina, Selo pri Bledu 28,
Bled, spričevalo o splošni maturi Ekonomske gimnazije, šolsko leto 2005/2006.
gnl‑309835
Benvenuti Topič Sabina, Jurčkova cesta
21/d, Ljubljana, diplomo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, št. 5695, izdana leta
1998. gny‑309872
Blaško Mato, Cesta v Gorice 13A, Ljub
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 2009.
gnt‑309877
Burgar Maja, Kajuhov dvor 4, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 2001. gnw‑309849
Burić Gordan, Celovška cesta 103, Ljubljana, diplomo Srednje družboslovne šole
Vide Janežič v Ljubljani - Poljanska gimnazija, izdano leta 1987. gno‑309857
Černič Rok, Tomšičeva 3, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Poklicne strojne šole v Velenju. gnz‑309875
Deželak Brigita, Zabukovica 66, Griže,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 1999.
gne‑309817
Favento Gašper, Cesta Ivana Starca 38,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika
Srednje tehnične šole v Kopru, izdano leta
2009. gni‑309888
Hojnik Aleksander, Pod klancem 16,
Limbuš, indeks, št. 11240170253, izdal IAM
Ljubljana. gnx‑309873

Hribernik Urška, Briše 19, Polhov Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani - živilec, izdano
leta 2004. gnz‑309871
Jazbinšek Jože, Spodnja Slivnica 42,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1976.
gnt‑309902
Jelen Metoda, Škofja Riža 7/b, Dobovec,
obvestilo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole v Celju, izdano leta 2007 - tehnik zdravstvene nege. gng‑309890
Jere Primož, Dragovšek 20, Šmartno
pri Litiji, spričevalo od 1. do 4. letnika ŠC
Nova Gorica, izdano leta 2004 do 2008.
gnu‑309826
Kajdić Zlatko, Janševa ulica 2/a, Ljubljana, diplomo Izobraževalnega centra Cene
Štupar - pomočnik peka, slaščičar, izdana
leta 2003. gns‑309903
Kamenšek Rudi, Mali vrh pri Šmarju 77,
Grosuplje, diplomo Šole za voznike motornih vozil, izdana leta 1982. gnb‑309895
Kastelic Jernej, Dolenja vas pri Krškem
106, Krško, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije Brežice.
gns‑309828
Kimovec Janez, Tbilisijska 162, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete, št. 1626,
izdana leta 1975. gnl‑309885
Klanšček Janja, Kališovec 27, Krško,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano leta 2005, 2006 in 2007. gnp‑309856
Krajnc Klara, Triglavska ulica 14, Žiri,
spričevalo o končani OŠ Žiri, izdano leta
1999. gnk‑309886
Krašek Konrad, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole tiska in papirja Ljub
ljana, izdano leta 2004. gnk‑309861
Levec Alenka, Volčji Potok 24D, Radomlje, indeks, Srednje šole za gostinstvo in
turizem leto izdaje 1996, izdan na Hribar
Alenka. gnx‑309848
Likon Polona, Študentovska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnd‑309868
Makar Zdravko, Prigorje 116, Đurmanec,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Borisa Kraigherja Maribor, izdano leta 1989,
1990 in 1991. gnh‑309839
Malnar Ana, Kriva pot 9, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2004 in
2005. gnl‑309860
Malnar Ana, Kriva pot 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid, izdano leta
2000. gnm‑309859
Mustafić Admir, Šegova 8, Novo mesto,
indeks, št. 98012901, VŠUP Novo mesto
leto izdaje 1998. gni‑309838
Pahor Timija, Utik 81, Vodice, spričevalo
3. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
2002. gnx‑309898
Pečnik Matej, Sv. Primož nad Muto 29,
Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1997. gnd‑309893
Prislan Žiga, Ob rimski nekropoli 5, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 3. letnika

Srednje šole za gradbeništvo, št. III-GI/327,
izdano leta 2008. gng‑309865
Stjelja Luka, Ob potoku 14, Brežice, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo mesto - enota za izobraževanje odraslih, št. IIIGTO-106. gng‑309840
Trupi Doris, Naselje heroja Maroka 23,
Sevnica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2008 in 2009.
gny‑309897
Vajda Borut, Plešivica 1, Ivanjkovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole Maribor, izdano leta 1992. gnj‑309862
Veber Tomaž, Podkoren 7, Jesenice,
indeks, št. 23090332, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnj‑309887
Vrečar Ina, Kersnikova 32, Celje, indeks,
št. 11130120836. gnf‑309866
Vrečko Tolar Milena, Na Vrtači 16, Lesce,
diplomo Medicinske fakultete, izdano leta
1979 na ime Milena Vrečko. gny‑309847
Zalokar Bojan, Smelijevo naselje 32,
Stari trg pri Ložu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani.
gnv‑309900

Drugo preklicujejo
Adamič Tadej s.p., Urbanova ulica
18, Ribnica, licenco, št. 004836 za vozilo MAN 18.410 FLS z reg. št. LJ 54-73J.
gnb‑309820
Adamič Tadej s.p., Urbanova ulica
18, Ribnica, licenco, št. 004836 za vozilo MAN 18.463 FLT z reg. št. LJ T1-11Z.
gne‑309821
Arh Matija, Bodešče 31, Bled, študentsko
izkaznico, št. 64040007, izdala Fakulteta za
elektrotehniko Ljubljana. gnf‑309891
Aruci Nazmi, Kolodvorska 28, Postojna, delovno dovoljenje, št. 04244244793,
izdano na ime Gradbeništvo Luli Sadrija
Lulzim s.p., z veljavnostjo do 9. 12. 2009.
gnc‑309894
Avtotransport Kovačič d.o.o., GRM 12,
Trebnje, delovno dovoljenje, št. 0838832174,
izdano na ime Zdravković Stanoje, z veljavnostjo od 9. 7. 2009 do 8. 1. 2010.
gnh‑309889
Babič Andrej, Kunšperk 26, Bistrica ob
Sotli, potrdilo o opravljenem tečaju s traktorjem in traktorskim priključkom, izdano pri
Šolskem centru Šentjur. gnj‑309837
Celec Tjaša, Čezsoča 18, Bovec, študentsko izkaznico, št. 04037417, izdala Fakulteta za upravo. gnu‑309901
Clobas Adrijana, Strma pot 10, Koper
- Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2042/00-97,
VČ-0712/97. gnt‑309852
Čepon Vincencij, Stična 103, Ivančna
Gorica, orožni list, št. OO090000529, izdala Ue Grosuplje. gnp‑309881
Divjak David, Kladje nad Blanco 27,
Blanca, študentsko izkaznico, št. 20090070,
izdala Pravna fakulteta. gnz‑309896
Dovč Klemen, Tomačevska cesta 51,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 91/09. gnr‑309829
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Frigologo, prevozi in logistika, d.o.o.,
Šmartinska cesta 102, Ljubljana, licenco, št. GEoo1679/04055/016 za vozilo MAN 12.224LC z reg. št. LJ NO-547.
gne‑309867
Global sistem d.o.o., Mašera-Spasićeva ulica 8, Ljubljana, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500021481001, izdana pri
Cetisu Celje. gnd‑309818
Hladnik Nena, Gradnikova 5, Idrija, vozno karto, št. 0909079, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnw‑309874
Janžekovič Mitja, Radovica 37, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 31080091, izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana. gnw‑309824
Kircho Efremov, Gradnikove brigade 17,
Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050001896000. gne‑309892
Klarič Dejan s.p., Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, licenco skupnosti,
št. 009716/MJ24-3-3497/2009, izdana dne
6. 7. 2009, z veljavnostjo do 3. 7. 2010.
gnz‑309846
Kos Ana Tea, Brezina 42/a, Brežice, študentsko izkaznico, št. 30014629, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnt‑309827
Kosmač Rudolf, Konjski vrh 30, Luče,
potrdilo o opravljenem izpitu F kategorje na
Šolskem izpitnem centru Šentjur, leta 2007.
gnh‑309864
Kovač Myint Jerne, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 107/c, Slovenj Gradec, študentsko
izkaznico, št. 25070071, izdala Fakulteta za
arhitekturo Ljubljana. gnb‑309870
Lik Trans d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023082001, izdana
na ime Cvetličanin Dragan. gny‑309822
LO-VITA d.o.o., Cesta v Šmartno 15, Ljub
ljana, cemt obrazec, št. 9025990 za polprikolico Krone SDR 27 PP hladilnik z reg. št. U4-
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34LJ, št. šasije WKESDR27011378751, veljavno do 14. 4. 2010, izdan pri Viator & Vektor. gnp‑309831
Lončar Andreja, Obrtna ulica 12, Horjul, študentsko izkaznico, št. 19440410,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani,
gno‑309882
Mahkovic Dora, Ob Farjevcu 67, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080124, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gnr‑309904
Majnik Urška, Potokarjeva ulica 63, Ljub
ljana, delovno knjižico. gnd‑309843
Mastnak Alojz s.p., Perovec 11 A, Slovenske Konjice, licenco, št. 008672/003 za
vozilo Mercedes Actros, z reg. št. CE T3983. gnx‑309823
Ostrc Tadej, Bučečovci 45, Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št. 21081357,
izdala FDV v Ljubljani. gnr‑309879
Polak Aleksander, Cesta II. grupe odredov 35, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 22071550, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gno‑309832
Popovič Estera, Potrčeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18080674, izdala
FF v Ljubljani. gnw‑309899
Ravlija Renata, Rusjanov trg 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20201294, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnn‑309858
Razdevšek Sanja, Kovaška ulica 2,
Muta, študentsko izkaznico, št. 43070018,
Akademija za glasbo. gnc‑309844
Remšak Andrej s.p. - cestni tovorni promet, Spodnji Boč 32/a, Selnica ob Dravi, licenco, št. 005492 za vozilo TAM 190 T 15B,
reg. št. MB KO-950. gns‑309878
Schlingerova Veronika, Murgle 195, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gne‑309842
Semenič Mitja, Privoz 13, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 101168, izdana pri MNZ
Ljubljana. gns‑309853
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Srebovt Armin, Mala Pristava 19, Pivka, študentsko izkaznico, št. 64040215, izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnv‑309850
SSO varovanje in storitve d.o.o., Tržaška cesta 002, Ljubljana, štampiljko z napisom SSO Varovanje in storitve.o.o., št. 1.
gnq‑309880
Stojko Anka, Pokopališka 15, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 99289824705, izdano pri Zavodu za zaposlovanje Slovenije.
gnn‑309833
Šinkovec Žiga, Verd 172, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnm‑309884
Škrubej Rajko s.p., Praprotnikova 16,
Mozirje, licenco, št. 000348/001 za vozilo
Iveco, reg. št. CE D1-962. gnk‑309836
Šušteršič Maja, Podreča 21, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 26106065, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnr‑309854
Temelkova Tamara, Moškričeva 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63090395,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana. gnu‑309851
Tomsits Zoran Jurij, Ulica Franca Mlakarja 9, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19985740, izdala Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta. gnv‑309825
Vonča Nina, Bevke 174, Log pri Brezovici, študentsko izkaznico, št. 04035512,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gnq‑309830
Westerneng Femke, Sketova ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70071564, izdala Univerza v Ljubljani.
gnc‑309869
Zajc Jasmina, Podlimbarskega ulica 13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20202732, izdala Pravna fakulteta Ljub
ljana. gnq‑309855
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