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Javni razpisi
Št. 37/2009

Ob-1302/10
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih
in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art
kinematografov (oznaka: JPR-KT-2010) za
leto 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 3 z dne 15. 1. 2010, Ob-1002/10, se
v 21. točki izbriše stavek: »Skupna višina
sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 50%
predračunske vrednosti projekta.«, tako da
se 21. točka pravilno glasi:
21. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti),
toda tako sofinanciranje (namen in višina
dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1284/10
Obvestilo
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja,
da so bila v postopku Javnega razpisa Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb (Ur. l. RS,
št. 7/09 z dne 30. 1. 2009, 19/09 z dne 13. 3.
2009, 40/09 z dne 29. 5. 2009, 81/09 z dne
16. 10. 2009) razdeljena vsa razpoložljiva
sredstva, ki so bila razpisana za ta javni razpis, zato se v skladu s 7. točko tega razpisa
zaključuje postopek javnega razpisa.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 23/2010
Ob-1188/10
Zaprtje javnih razpisov
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, objavlja, da sta z 29. januarjem
2010 zaprta:
1. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2009 in
2. razpis posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti).
Navedena razpisa sta bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 28/09, z dne 10. 4.
2009. Razpisa za leto 2010 bosta predvidoma objavljena konec meseca marca oziroma v začetku aprila 2010.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 430-4/2010
Ob-1307/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti okoljskih
nevladnih organizacij
za leti 2010 in 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in
2011, in sicer:
– sklop A: Sofinanciranje programov dela
okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010
in 2011,
– sklop B: Sofinanciranje programa dela
konzorcija okoljskih nevladnih organizacij za
leti 2010 in 2011, ki se bo izvajal v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Upravičeni vlagatelji so:
– sklop A: nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi
Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in
Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi),
ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije);
– sklop B: konzorcij ali povezava najmanj
treh NVO, ki delujejo na področju varstva
okolja, narave oziroma trajnostnega razvoja (pravne osebe, ustanovljene na podlagi
Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in
Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi –
ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije), delujejo na nacionalnem in EU
nivoju, so aktivni člani EU/mednarodnih NVO
mrež, izvajajo informativno-ozaveščevalne
aktivnosti na lokalni in nacionalni ravni in se
aktivno vključujejo v oblikovanje politik na področjih varstva okolja. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja s pismom o nameri, medsebojnim dogovorom, konzorcijsko pogodbo

ali statutom, dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja je potrebno predložiti v ponudbi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
4. Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena merila
za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja
posamezne vloge bo izveden s točkovanjem
po naslednjih merilih:
Sklop A:
(1) vsebinska kakovost programov dela
za leti 2010 in 2011, (2) finančna učinkovitost
(realna izvedljivost) programov za leti 2010 in
2011, (3) razdelanost programov dela za leti
2010 in 2011, (4) reference NVO o delovanju
na področju varstva okolja za zadnja tri leta
(2007/8/9), (5) spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja
(NVO, občine, strokovne organizacije ipd.),
(6) delovanje v javnem interesu.
Sklop B:
(1) vsebinska kakovost programa dela
konzorcija in organizacij članic za leti 2010
in 2011, (2) reference konzorcija in NVO
o delovanju na področju varstva okolja
za zadnja tri leta (za obdobje od 2007 do
vključno 2009), (3) delovanje konzorcija
NVO na nacionalnem nivoju in EU nivoju
(dokazuje se s seznamom nacionalnih in
EU procesov in projektov za obdobje od
2007 do vključno 2009), (4) aktivno članstvo
konzorcija NVO v EU oziroma mednarodnih
mrežah (dokazuje se z referencami s strani
mednarodnih mrež, za obdobje od 2007 do
vključno 2009), (5) spodbujanje dialoga in
sodelovanja med različnimi partnerji varstva
okolja (NVO, občine, strokovne organizacije, ipd.), (6) delovanje članic konzorcija NVO
v javnem interesu.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za vse razpisane vsebine je 279.000 EUR. Od celotne vrednosti javnega razpisa je za sklop
A predvidenih 178.000 EUR, za sklop B pa
101.000 EUR.
Sklop A: sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri
najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev
bo strokovna komisija upoštevala tudi ome-
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jitev sofinancerja, da sofinancira programa
za leti 2010 in 2011 v višini največ 65%
celotne vrednosti programov, vendar ne več
kot 15.000 EUR.
Sklop B: sofinancer bo dodelil sredstva
na podlagi točkovanja vlog. Vlagatelju, ki
bo dosegel najvišje število točk, bo kot protivrednost finančnega deleža sofinanciranja
omogočena uporaba prostorov v Okoljskem
centru.
Vsebine programov iz tega razpisa so
lahko sofinancirane samo iz enega vira tega
razpisa – ali iz sklopa A ali iz sklopa B.
6. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 26. februarja 2010, do 12. ure.
7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno,
bo 1. marca 2010, ob 10. uri, na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
8. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva
odpiranja.
9. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
mop.gov.si, v rubriki Javne objave/Javni
razpisi oziroma na Ministrstvu za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana
(sprejemna pisarna, v 2. nadstropju, delovni čas: ob ponedeljkih in petkih od 9. do 12.
ure, ob sredah pa od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Mileni
Janežič, tel. 01/478-73-35, e-pošta: milena.janezic@gov.si.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne
odpiraj – vloga – razpis NVO 2010/2011 –
sklop (navedite A ali B)«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom
vlagatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-1244/10
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o. na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil objavlja
razpis
za dobavo in montažo opreme za
kuhinje, kopalnice in skupni prostor
v novozgrajenem objektu z 21
oskrbovanimi stanovanji v Murski
Soboti
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32;
kontaktna oseba: Andreja Kočar, elektronski
naslov: andrejka.kocar@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je potrebno izvesti
Lokacija objekta: Ob Ulici Staneta Rozmana v Murski Soboti.
V objektu, ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati opremo za 21 kuhinj, 21
kopalnic v oskrbovanih stanovanjih in opremo za skupni prostor. Objekt bo pripravljen
za izvedbo montaže predvidoma v začetku
junija 2010. Montaža mora biti zaključena
do 30. 6. 2010.
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3. Naslov, kjer je mogoče pridobiti dokumentacijo
Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na
podlagi pisne zahteve, poslano na elektronski naslov: info@ns-piz.si. Razpisna dokumentacija se bo ponudnikom posredovala
po elektronski pošti ali na CDju.
Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do ponedeljka,
22. 2. 2010, do 12. ure.
5. Predložitev ponudbe
Rok za predložitev ponudb je ponedeljek, 1. 3. 2010, do 12. ure, na naslov naročnika.
Ponudbe morajo biti predložene v pisni
obliki. Izločene bodo ponudbe, za katere
se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – »Dobava in montaža opreme za
oskrbovana stanovanja v Murski Soboti« in
s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte, je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti na naslov naročnika: Nepremičninski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
6. Datum in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo v torek, 2. 3. 2010, ob
12. uri, na sedežu naročnika, Mala ulica 5,
Ljubljana. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni
od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni
dolžen sprejeti nobene ponudbe, lahko pa
izvede pogajanja ali razpis ponovi.
7. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
8. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžen zagotoviti in predložiti: izbrani
ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu izvedenih del s strani naročnika dolžen naročniku
izročiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku
in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije
mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del.
Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja
garancije.
9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na
podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni
od prejema končnega obračuna za izvedena dela.
10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-1189/10
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov, projektov in dejavnosti
na področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2010
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma, da so ustanovljeni
v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status
in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
30.517 €.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki
se bodo izvedle v letu 2010. Sredstva niso
prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 28. februar
2010.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika,
v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis – kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave
v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56,
kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure, od dneva
objave javnega razpisa, do dneva, ko se
izteče rok za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica
Ob-1190/10
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2010
Občina Mežica sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2010
Občina Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna.
3. Na razpisu lahko sodelujejo: športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja v Občini Mežica.
4. Pogoji sofinanciranja:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v občini in v njej
pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma
organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse obveznosti do
občine in športne zveze.
5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev,
– propagandna dejavnost v športu.
6. Okvirna vrednost sredstev je:
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa je 41.940 eurov od tega za:
– društva – kakovostni šport 34.000 eurov,
– programe športne vzgoje otrok
3.000,00 eurov,
– promocijske prireditve 1.940 eurov,
– športno rekreacijo odraslih 3.000 eurov.
7. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
8. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.
9. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.
10. Rok za prijavo na razpis je 28. februar 2010.
11. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.

12. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna.
13. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, s pripisom »Javni razpis – šport«.
14. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-356.
Občina Mežica
Št. 430-1/2010
Ob-1191/10
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 214.
do 230. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Statuta
Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno
besedilo) (Uradni list RS, št. 98/09), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in sklepa
župana št. 430-1/2010 z dne 5. 1. 2010,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva za leto 2010
v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju
Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje
ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov,
– delujejo najmanj eno leto.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva za leto 2010 znaša
6.400,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Vsebovati mora
tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot
popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora
biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika, pošiljatelja in vidno oznako »Ne
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odpiraj – vloga na javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva 2010«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič,
03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2010
(poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno
označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 24. 2. 2010, ob
10. uri, in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih
vlog bodo pozvani k dopolnitvi. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom najkasneje v 30 dneh po zaprtju javnega razpisa. Zoper izdan sklep je dovoljena
pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-2/2010
Ob-1192/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in
sklepa župana št. 032-2/2010 z dne 5. 1.
2010, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči
za programe razvoja podeželja
in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2010
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2010, v okvirni višini 37.260
EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
2. Urejanje pašnikov,
kmetijskih zemljišč in
dostopov

Okvirna
višina
sredstev
(EUR)
22.000
15.260

III. Upravičenci – pogoji za dodelitev
sredstev: do sredstev za razpisane ukrepe
iz poglavja II so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju Občine Zagorje ob Savi in imajo
v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin (naložbe v rastlinjake,
plastenjake in sadovnjake) oziroma 3 ha
kmetijskih obdelovalnih površin pri ostalih
naložbah na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju:
KMG) vpisano v register KMG pri pristojnem
državnem upravnem organu in izpolnjujejo
vse ostale pogoje, določene pri posameznih
ukrepih iz tega razpisa.
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IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški
nakupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …), nakup materiala, nove opreme
in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi
ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč),
prva postavitev oziroma prestrukturiranje
obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za: prestrukturiranje
vinogradov, zasaditev letnih rastlin), stroški
nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo
ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma
plastenjak, stroški nakupa in montaže novih
mrež proti toči, stroški honorarjev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški
niso opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup pro
izvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje,
preproste naložbe za nadomestitev.
K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo:
B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2009 (samo
pri naložbah v hleve), D obrazec – prijava
površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2009, kopija načrtov oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. Naložba še ne sme
biti izvedena, zaključena pa mora biti pred
izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila
se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG
ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve
znaša oziroma bo znašala zmogljivost hleva
najmanj 3 GVŽ – upošteva se tudi kombinirana reja.
2. Urejanje pašnikov
Predmet podpore so: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
(splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo:
B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2009, kopijo
pašnega načrta s popisom del, opreme in
tehnologijo paše (izdela strokovna služba),
predračun naložbe (izdela trgovec). Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa
mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi
in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca
KMG, KMG ni podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih
storitev za odstranjevanja skal, planiranje
zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja,
obnove in izgradnje poljskih in travniških
poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup paten-
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tov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo:
D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin
ter zahtevkov na površino za leto 2009, načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela
strokovna služba, pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela),
ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča,
kolikor je to potrebno, predračun izvajalca
strojnih storitev. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se
morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni
podjetje v težavah.
Finančne določbe (od 1. do 3. točke poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov na
KMG na OMD območjih in do 40% upravičenih stroškov na KMG za ostala območja
oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto.
Sredstva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo
iz »SM 08028 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu«, za ukrep pod točko 2 in 3 pa iz »SM
08026 – Male agromelioracije« proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev: na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog – vsota vseh
predračunov za upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot osnova za okvirni izračun nepovratnih sredstev upravičencem.
Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo. V odločbi bo navedena informativna
višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa
glede na predračun, določen pa bo tudi rok
za oddajo dokazil – računov o opravljenih
storitvah. Prispeli računi upravičencev bodo
dokončna osnova za ponovni izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in vsoto
vseh računov za upravičene stroške, s tem
pa tudi dokončna osnova za izračun višine
sofinanciranja prijavljenega ukrepa. Kolikor
bo vrednost na računu višja od vrednosti na
predračunu, se upošteva predračunska vrednost. Upravičenci bodo po oddaji računov
o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe
in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri
vlogah, katerih skupna višina naložbe presega vrednost 10.000 EUR, bo kot osnova
za izračun količnikov in višine sofinanciranja
prijavljenega ukrepa, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. Upravičeni so le tisti stroške naložbe, ki nastanejo od izdaje
odločbe dalje. Stroški, nastali pred izdajo
odločbe, niso upravičeni stroški.
VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge
(obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo
vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja
in pripis „Ne odpiraj – javni razpis 2010 –
kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni
pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelj lahko kandidira na več ukrepov,
vsak ukrep pa mora biti v ločeni ovojnici.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok
za oddajo vlog prične teči naslednji dan od
dneva objave v Uradnem listu in se zaključi
19. 2. 2010.
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan. Odpiranje pravočasno prispelih vlog na javni razpis bo 24. 2. 2010 in
ne bo javno. Prepozno prispele oziroma ne-

ustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev
vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni. Vloge,
ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se
zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru obveščeni
z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi prejemniki
sredstev bodo po zaključku roka za oddajo
dokazil – računov o opravljenih storitvah,
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če
prejemnik v roku 8 dni od prejema pogodbe
ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je
odstopil od zahteve za pridobitev sredstev
tega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2010. Kolikor bo na posamezen ukrep prispelo premalo vlog, bodo
prosta sredstva prenesena na ukrep, kjer
je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma odločbo je
dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni
pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija, ki obsega besedilo javnega
razpisa in obrazce za posamezne ukrepe,
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi,
v sprejemni pisarni in vložišču ter na spletu
(www.zagorje.si). Vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo,
v pisarni št. 208 ali na tel. 03/56-55-713
(Damir Kozolič).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-3/2010
Ob-1193/10
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 214.
do 230. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Statuta
Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno
besedilo) (Uradni list RS, št. 98/09), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in sklepa
župana št. 430-3/2010 z dne 8. 1. 2010,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev za leto 2010
v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– občini redno dostavljajo vsebinsko in
finančno letno poročilo o realizaciji programa in
– delujejo najmanj eno leto.
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3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2010 znaša 6.480,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Vsebovati mora
tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot
popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.
zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko
zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika, pošiljatelja in vidno oznako »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis – programi turističnih
društev 2010«. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom zainteresirani prejmejo
na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, 03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2010
(poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno
označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 24. 2. 2010, ob
8. uri, in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih
vlog bodo pozvani k dopolnitvi. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom najkasneje v 30 dneh po zaprtju javnega razpisa. Zoper izdan sklep je dovoljena
pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2010
Ob-1194/10
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in sklepa
župana št. 430-4/2010, z dne 11. 1. 2010,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2010, ki bodo v obliki
čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih
neprofitnih nevladnih organizacij.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2010,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010 je
5000,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti
oddano najkasneje do 1. 12. 2010.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav
komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do petka, 26. februarja 2010. Razpisno dokumentacijo lahko
dobite v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi,
www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje
projekta oddajte na zahtevanem obrazcu
in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis okolje 2010. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od
roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, in v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel.
03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-5/2010
Ob-1195/10
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04) in
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09),
Občina Zagorje ob Savi objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
in programov društev in skupin,
ki delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2010
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2010
znaša 64.450,00 €, od tega bo 1.250,00 €
namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2010.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave
do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – kultura 2010. Rok
za oddajo prijave je 19. februar 2010, do
12. ure.
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Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku
roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo podrobneje opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2010
Ob-1196/10
Na osnovi določil 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03),
5. člena Odloka za vrednotenje športnih
programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003, Uradni list
RS, št. 38/04), Letnega programa športa
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010, sprejetega na 20. redni seji občinskega sveta
dne 21. 12. 2009, ter Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2010
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracija za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialnih, prostorskih,
kadrovskih in organizacijskih možnosti za
izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačana
članarina in ostala dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja,
št. 6/2003, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov športa za leto
2010 znaša 79.750,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2010.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih
se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova
naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2010». Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel.
03/56-55-718).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do 19. februarja 2010,
do 12. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek, 22. februarja 2010, ob 10. uri, v sejni
sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2010.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-7/2010
Ob-1197/10
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 214.
do 230. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in sklepa
župana št. 430-7/2010, z dne 8. 1. 2010,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih
in humanitarnih organizacij v letu 2010
(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo invalidske
in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2010 je 11.500,00 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Prijava na predpisanih obrazcih se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis, programi invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2010». Na hrbtni
strani kuverte mora obvezno biti naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730).
Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 19. februarja
2010, in sicer do 12. ure. Nepravočasne
prijave ne bodo obravnavane.
Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-8/2010
Ob-1198/10
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 214.
do 230. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 110/09) in sklepa župana številka
430-8/2010 z dne 8. 1. 2010, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2010
v Občini Zagorje ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanje
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igrišč, ter stroškov tekmovanj (prijavnin,
stroškov sodnikov in tehničnih delegatov,
ter stroškov prisotne zdravstvene službe na
tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki nastopajo v teh
ekipah, nimajo možnosti individualnega nastopanja.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini
Zagorje ob Savi,
– delujejo regionalno in imajo sedež v eni
izmed zasavskih občin, vključujejo igralce iz
Občine Zagorje, in kot zasavski klub zastopajo vse tri zasavske občine,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2010 je 76.100,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.
zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko
zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih obrazcih se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis ekipna tekmovanja – 2010«.
Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel.
03/56-55-718).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 19. februarja
2010, do 12. ure. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane. Odpiranje prispelih vlog
na razpis ne bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
na razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep
odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci

bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 12202-0002/2010-1
Ob-1213/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 106/09), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov in programov drugih društev
na območju Občine Zreče
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za
izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2010. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2010 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
4.000,00 EUR,
– proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
4.000,00 EUR,
– proračunska postavka R02 – programi
društev 4.000,00 EUR,
– proračunska postavka R03 – vojni veterani 1.600,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2010 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– sofinanciranje programov zdravstvene
preventive in vzgoje;
– organiziranje prostovoljnega dela
z vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev
in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in
se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih
proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
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a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče, ali na internetni strani
Občine Zreče, www.zrece.si);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2009, če je program bil sofinanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2009,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2010;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja Občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
– vključenost članov iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih ...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je petek, 26. februar
2010, do 12. ure, osebno ali priporočeno
pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2010« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev in ga
posreduje Komisiji za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Sandri Korošec (tel.
03/757-17-08, sandra.korosec@zrece.si).
Občina Zreče
Št. 410-6/2010
Ob-1214/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009) Občina
Ilirska Bistrica objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena
v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto
2010, je 27.350 evrov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali
upravljalci spomenikov, drugih objektov
s področja kulturne dediščine in spominskih
obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska
Bistrica.
Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za
sofinanciranje posamezne faze investicije,
kar mora biti v vlogi posebej navedeno.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana
naslednja merila in kriteriji:
1. Delež predvidenega sofinanciranja
investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se
sofinancira največ 50% vrednosti investicije.
Glede na predvideni delež sofinanciranja
občine v okviru vrednosti celotne investicije
je točkovanje sledeče:
– od 0 do 15% proračunskih sredstev
– 10 točk,
– od 15,01 do 25% proračunskih sredstev – 8 točk,
– od 25,01 do 35% proračunskih sredstev – 6 točk,
– od 35,01 do 50% – 4 točke.
2. Kategorizacija spomenika oziroma
objekta z vidika kulturne dediščine:
– objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturni spomenik (KS)
– 10 točk,
– objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturna dediščina
(KD) – 7 točk,
– objekti predlagani za vpis v Register
kulturne dediščine RS (RKD) – 5 točk,
– nekategorizirani objekti in spominska
obeležja – 3 točke.
3. Vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu:
– sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij – 7 točk,
– ostala obnovitvena in vzdrževalna dela
– 4 točke.
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na razpis mora biti izdelana na
obrazcu Prijava na javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2010, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na
razpis obvezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– mapno kopijo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja
izključni lastnik objekta,
– soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine RS (za objekte kulturne dedišči-
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ne vpisane v Register kulturne dediščine
RS – RKD),
– izvedbeni predračun za obnovitvena
in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za
prijavljeno fazo),
– upravno dovoljenje (ni pogoj),
– pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj).
Podatke o kategorizaciji spomenika bo
preveril naročnik v lastnih evidencah, zato
jih predlagateljem ni potrebno dostavljati.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa 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.ilirskabistrica.si).
5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave,
ki bodo prispele najpozneje do 2. 3. 2010,
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: »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini
Ilirska Bistrica v letu 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.
6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izidu javnega razpisa
Prispele vloge bo pregledala 3-članska
komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija
ugotovi, da je prispela vloga na javni razpis
nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne
dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo
o izidi razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2010 predvidoma v roku 30 dni od
poteka roka za oddajo prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz razpisa in mu razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti
pri županu pritožbo, s katero predlaga, da
se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Merila
in kriteriji za dodelitev sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo obravnava župan ter
s sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja
vloge je s tem dokončen.
Sofinanciran bo eden ali več projektov,
v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska,
ki ga v vlogi predvidi predlagatelj.
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove in vzdrževanja
spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica in
posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2010.
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so
dolžni izvesti postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 320-01-0001/2010-317
Ob-1216/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Žalec
za leto 2010 Občinska uprava Občine Žalec
objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec v letu 2010
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2010 v Občini Žalec po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(ukrep 2)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep
5)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
imajo sedež na območju Občine Žalec in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju
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sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
144.200 EUR (PP 11011).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10% vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno
z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,

– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občin Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
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– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pa 20.000 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se
upoštevajo naslednji pogoji:
– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR
sofinancirano do 50% investicije;
– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR
sofinancirano do 45% investicije;
– pri vlogi v višini 10.001 do 15.000
EUR sofinancirano do 40% investicije;
– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR sofinancirano do 35% investicije.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
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– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje,
nakup sadilnega materiala, postavitev mrež
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih
vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
– ukrep 2
Okvirna višina razpisanih sredstev:
11.740 EUR (PP 11014).
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja
na podeželju.
Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v neproizvodne objekte do
100% dejanskih stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na
kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del,
konservatorski program, …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR (PP 11001).
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne

premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 2.500 € na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev:
10.800 EUR (PP 11005).
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem
zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
– predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo
zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji
v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.300 €/ program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije do 2.000 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na

primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
42.500 EUR (PP 11011).
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
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– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 45%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
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200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 1.000 €, največji pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec v letu
2010«,
– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za
negospodarske in gospodarske dejavnosti
(Tilka Potočnik), od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci
so objavljeni na spletni strani http://www.
zalec.si/razpis/, možno ga bo dobiti tudi po
elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec, na
predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije, dokazila o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve
nepopolno predložene vloge je 15 dni od
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do 10. marca 2010,
oziroma do porabe sredstev na posameznih
postavkah, najkasneje pa do 15. septembra
2010.
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Vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premije morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do 1. julija 2010, oziroma do porabe sredstev na
postavki, najkasneje pa do 15. decembra
2010.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po zaključku razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Žalec,
Oddelku za negospodarske in gospodarske
dejavnosti ali po tel. 713-64-36 – kontaktna
oseba Tilka Potočnik.
Občina Žalec
Ob-1243/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 6, Laško
razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
opreme po popisu za objekt Terme
Laško – III. faza: Kongres Hotel
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dobava in montaža opreme za objekt Terme
Laško – III. faza: Kongres hotel in zajema
tipsko in projektirano opremo po popisu.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci, št. projekta: 02-2008/Op.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku,
3.2. ponudbeni predračun,
3.3. plačilni pogoji,
3.4. terminski plan dobave in izvedbe,
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni pričetek del: 1. 5. 2010.
5. Orientacijska vrednost investicije:
Kongresni del: 700.000,00 + DDV.
Hotelski del: 400.000,00 + DDV.
6. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij
v roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Na osnovi mesečnih situacij v 90 dneh
po potrditvi.
Varianta 3:
Po ponudbi izvajalca.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,

– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri
Andreju Kaluži v Thermana d.d. Laško na
tel. 03/423-23-00, po predhodni najavi, vsak
delovni dan, med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi
zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo na zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik
navedel neresnične podatke. Obseg zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo naslovu
Thermana d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270
Laško, vsak dan, od 8. do 14. ure, po predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d. Laško na tel. 03/423-23-00 in odkupom za vsa
razpisna dela po ceni 900,00 EUR + DDV
oziroma za posamezen sklop del znotraj
rekapitulacije po ceni 300,00 EUR + DDV.
Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite na transakcijski račun pri
Banki Celje št. 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – objekt Terme Laško – III. faza: Kongres
Hotel – oprema« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov:
Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270
Laško, do petka, 19. 2. 2010, do 12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 14 dneh od zaključka
razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d., družba dobrega počutja
Št. 322-0001/2010
Ob-1245/10
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 106/09), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB),
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Sevnica za leto 2010
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov znaša 22.122 €.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega
obiska oziroma promocija kraja, ki vplivajo
na turistični razvoj posameznega kraja ter
celotne občine. Pogostitve za člane društva
in ostale izvajalce turističnih prireditev niso
upravičen strošek.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
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4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje
dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in
delujejo v Občini Sevnica,
– organizatorji prireditve, ki so lokacijsko
vezani na Občino Sevnica.
Do sredstev niso upravičena društva, ki
so za isto prireditev že pridobila sredstva
na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina
Sevnica oziroma so z vsebino programa
kandidirali na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih.
4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– so zveze širšega pomena na področju
turizma,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
Z enim prijavnim obrazcem vlagatelj prijavi eno prireditev. Če je v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev je
potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev.
5. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne
vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene
na Podlagi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do vključno 2. 3. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 2. 3. 2010 (datum poštnega žiga na
dan 2. 3. 2010). Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«. Na
kuverti mora biti napisan naziv in naslov
prijavitelja.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
konca razpisnega roka, vsak delovni dan,
med 8. in 14. uro, na zavodu KŠTM, Glavni
trg 19, 8290 Sevnica, ali na spletni strani
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter
spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Zdravko Remar (zdravko.remar@kstm.si), tel.
07/81-61-071 in Alenka Kozorog (alenka.kozorog@kstm.si), tel. 07/81-61-072.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: vloge bo obravnavala komisija, ki
jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vlo-
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ge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se
zavržejo s sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica
Št. 330-0003/2010
Ob-1246/10
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 106/09) Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) ter
na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti
sheme državne pomoči »Finančna sredstva
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnici«, št.
priglasitve: K-BE017-5883008-2007 z dne,
14. 6. 2007, ter na podlagi mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica«
št. priglasitve: M002-5883008-2007, z dne,
19. 6. 2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Sevnica za leto 2010
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010. Okvirna višina sredstev znaša
154.250 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(posodabljanje kmetij 65.750 EUR, urejanje
pašnikov in izvedba agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč 25.000 EUR
(8. člen pravilnika)
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(11. člen pravilnika)
3. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu
sektorju (12. člen pravilnika)
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(10. člen pravilnika)

Višina sredstev

90.750 EUR
2.000 EUR
30.000 EUR
10.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah (14. člen)

15.000 EUR

DRUGE VRSTE POMOČI
6. Podpora za delovanje strokovnih društev
(18. člen)

6.500 EUR
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Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Sevnica za leto 2010.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za:
plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek,
če je upravičenec davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore v zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju
tega razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de
minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
90.750 EUR (proračunska postavka 11401)
po naslednjih sklopih:
– posodabljanje kmetij 65.750 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 25.000
EUR.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
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– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na
naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na
vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za stroške izdelave
projektne dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj
1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za stroške
izdelave projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,

– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež
javnega financiranja višji za 10%, s tem,
da mora upravičenec imeti status mladega
kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od
prvega lastniškega prevzema ter naložbe
morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu,
– najvišji znesek posamezniku iz naslova
podpor za naložbe ne sme preseči 400.000
EUR oziroma 500.000 EUR na območjih
OMD v treh letih, ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP)
oziroma kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom
iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine
Sevnica.
Dodatni pogoji:
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij oziroma kredita na upravičenca mora
znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000
EUR, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Investicija oziroma kredit je lahko tudi
višji od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
– Račune z datumom pred izdajo sklepa
odobritve, kot račune z datumom po 30. 8.
2010 komisija ne bo upoštevala, razen računi za projektno dokumentacijo so lahko od
1. 1. 2010 dalje do 30. 8. 2010.
– Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči
ne dodelijo za iste upravičene stroške v primeru posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracij.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objek-
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tov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta, ter študije izvedljivosti,
– kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup traktorjev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
3) v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
4) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
5) mnenje strokovne osebe o finančni
upravičenosti, če je naložba večja od 50.000
EUR,
6) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah,
7) predračun(i) oziroma ponudbe za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa lahko že račun
o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali
člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na
ime MSPja. (*).
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material).
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč,
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.

K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
3) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
4) mnenje strokovne osebe o finančni
upravičenosti, če je naložba večja od 50.000
EUR,
5) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah,
6) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
7) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
8) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
oziroma na ime MSPja.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2.000 EUR (proračunska postavka 11413).
Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno,
da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi
zemljišč).
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
do 100% dejansko nastalih stroškov
pravnih in upravnih postopkov vključno
s stroški pregleda.
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in
imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) kopijo katastrskega načrta,
3) posestni list,
4) notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
5) račune oziroma predračune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla od
1. 1. 2010 dalje,
6) v primeru, da priloži predračune za
stroške nastale pri izvedbi pravnega posla
potem predloži račune in notarsko overjeno
pogodbo o menjavi zemljišč pri zahtevku
za izplačilo.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
30.000 EUR (proračunska postavka 11409)
in je razdeljena na tri spodaj navedene sklope.
Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:
– 9.000 EUR za tehnično pomoč v okviru
društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane (4.000 EUR se nameni za kritje
stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 5.000 EUR za
ostale stroške v okviru tehnične pomoči;
– 15.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in
članov njihovih družin za ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na
področju tehnične pomoči v kmetijstvu za
kmetovalce iz občine in imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) in poslovne prostore
na območju Občine Sevnica ter opravljajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica za naslednje teme:
– izobraževanje in svetovanje za odpravo somatskih celic na kmetijah oziroma
pri kravah v mlečni proizvodnji in s tem dvig
kvalitete in količine mleka,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
za odpravo reprodukcijskih motenj pri kravah,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru vhlevitve pitanih govedi,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru prisotnosti glivičnih bolezni,
– izobraževanje in pomoč pri urejanju
statusa črede prostih bolezni.
– 6.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov
in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in
imajo sedež izpostave na območju Občine
Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na
območju Občine Sevnica za naslednje teme
izobraževanj:
– izobraževanje kmetov s področja
varnosti in zdravja pri delu,
– kako pridelati kakovostno sadno
žganje,
– kmetija v času krize – varčevalni
ukrepi,
– dan turističnih kmetij (smernice dobre higienske prakse za gostinstvo na kmetiji, pakiranje in označevanje izdelkov, zunanja ureditev turistične kmetije),
– izvedba kontrol ukrepov kmetijske
politike na kmetiji.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
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nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine, razen za avtobusne prevoze,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli
za kritje: stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev oziroma
predračun (i) oziroma ponudbe, ki se glasijo
na naziv izvajalca,
2) Dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
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3) Društva priložijo spisek članov,
4) V primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz AJPESa, da podjetje ni v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 10.000 EUR (proračunska postavka
11404).
Predmet ukrepa:
Namen ukrepa je, da se z doplačilom
zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje živali v primeru bolezni.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Pomoč se ne odobri za:
– tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
Bruto intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Upravičenci so:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje so mala in srednje velika podjetja
oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in
imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za
tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2010: Uradni list RS, št. 113/09),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010
s priloženim računom.
Pomoči de minimis
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
15.000 EUR (proračunska postavka 11411),
in sicer:

– 6.000 EUR za investicije (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup
nove opreme),
– 4.000 EUR za promocijo izdelkov in
storitev na sejmih in razstavah, stroški publikacij, katalogov, spletišč, sofinanciranje
usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija in
– 5.000 EUR projektna dokumentacija.
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki),
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt.
Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010
dalje.
Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija,
Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov,
– do 100% sofinanciranja usposabljanja
in izobraževanja za pridobitev certifikata –
nacionalna poklicna kvalifikacija.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta, nakupa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in
največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predračunov. Za
ostale upravičene stroške ne velja spodnji
in zgornji limit.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo in imajo stalno prebivališče na
naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
4) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
5) pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
6) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
7) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz ajpesa, da podjetje ni v težavah,
8) predračune, račune in dokazila o plačilu predračunov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in so
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010
(zahtevek za izplačilo občinskih sredstev
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti
dostavljen na občino do 30. 8. 2010).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
6. Podpora za delovanje strokovnih društev: okvirna višina razpisanih sredstev je
6.500 EUR (proračunska postavka 11407).
Predmet:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom,
zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno
tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom gozdarstvom in
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razvojem podeželja za pomoč pri stroških
delovanja.
Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva so registrirana za delovanje
na območju občine ali delujejo na območju
občine in imajo sedež društva na območju
Občine Sevnica.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov (tudi stroški občnega zbora).
Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) Plan dela za leto 2010.
2) Od 1. 11. 2009 do 30. 10. 2010 napišite oceno materialnih stroškov, stroškov
ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter
organov (tu lahko vključite tudi stroške občnega zbora). Na podlagi zahtevka, ki mu
bodo priloženi dejanski računi pa boste uveljavljali subvencijo. Na podlagi teh podatkov
in spodaj navedenih meril bomo ovrednotili, koliko sredstev pripada na posamezno
društvo.
3) Seznam članov društva iz območja
Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov)
4) Dokazila za uveljavljanje subvencije
(kopije računov in potrdil o plačanih računih,
ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 11. 2009–30. 10. 2010) – podati
naknadno skupaj z zahtevkom.
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.500 EUR se razdeli
glede na število članov, ki imajo plačano
članarino:
Število članov društva
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov

5 točk
10 točk
15 točk.

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev.
Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt:
– do 10. marca 2010 za ukrepe Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, Pomoč za zaokrožitev zemljišč,

7 / 29. 1. 2010 /

Stran

163

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za
delovanje strokovnih društev,
– do 15. oktobra 2010 za ukrep Pomoč
za plačilo zavarovalnih premij.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 10. marca 2010 za ukrepe
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev
zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore
kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za delovanje strokovnih društev ter do
15. oktobra 2010 za ukrep Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke
oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do zadnjega dne
odprtja razpisa (datum poštnega žiga na
zadnji dan odprtja razpisa).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje)«
»Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev
zemljišč«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora (društva ali pravne osebe)«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna
dejavnost«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Društva«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Zavarovalne
premije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica
izda sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se
opredeli še namen ter opravičljive stroške za
katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti
z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične
podpore. Potem se jih pozove k podpisu
pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Pogodba mora biti dostavljena na
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Občino Sevnica v roku 8 dni od prejema
poziva nanjo, drugače se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora
biti dostavljen na Občino Sevnica, najkasneje do 30. 8. 2010, za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
pomoč za zaokrožitev zemljišč in naložbe
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ter do 30. 10. 2010, za zagotavljanje
tehnične podpore kmetijskemu sektorju, ter
podpora za delovanje strokovnih društev in
do 30. 11. 2010, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe
v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje
tehnične podpore, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve za ta dva ukrepa,
kot račune za ta dva ukrepa ter vse ostale
ukrepe po datumu zaprtja razpisa, komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2010.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri
Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali Maji Grabrijan, tel. 07/81-61-262,
elektronska posta: maja.grabrijan@obcinasevnica.si, vsak delovni dan, v času od
8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 430-7/2010-3
Ob-1258/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo
vodo v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 110/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s paro
in vročo vodo
v Občini Postojna
1. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Podlaga in predmet razpisa: v skladu
z določbami Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 110/09) je predmet javnega razpisa podelitev koncesije za izbirne
lokalne gospodarske javne službe oskrba
s paro in vročo vodo v Občini Postojna.
Javna služba obsega izgradnjo kotlovnice
na lesno biomaso in toplovodnega omrežja
in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni
nadzor nad delovanjem omrežja in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega
nemotenega in brezhibnega delovanja sistema in s tem povezane druge obveznosti. Javna služba se izvaja na planskem
območju urejanja P7/C11 in P7/C13 (glede
na plan iz leta 2005) oziroma v njegovih
spremembah. Koncesionar ima na podlagi
koncesijske pogodbe na navedenem območju izključno oziroma posebno pravico
opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka. Koncesijska pogodba bo sklenjena
za določen čas 20 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov
določenih z zakonom.
3. Prijava: prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter
bo vsebovala vse v razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
4. Sposobnost prijavitelja: za priznanje
sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom,
ki ureja postopek oddaje javnih naročil in
Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe oskrba s paro in
vročo vodo v Občini Postojna.
5. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi priložiti menico brez
protesta in menično izjavo v višini 10.000
EUR. Veljavnost menice in menične izjave
mora biti najmanj 180 dni od roka za oddajo
prijav.
6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije in na portalu javnih naročil www.enarocanje.si.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo do vključno 1. 3. 2010,
do 12. ure, po pošti ali osebno od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15. uro, ter ob
petkih med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v sprejemno-informacijski pisarni,
pisarna št. 3/2. Razpisna dokumentacija je
brezplačna.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni

obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronska naslova: urban.pinter@postojna.si in bostjan.udovic@postojna.si ali
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, tel. 05/72-80-784,
telefaks 05/72-80-780 z oznako »Koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s paro in vročo vodo v občini
Postojna«. Zadnji rok za pisna vprašanja je
7 dni do poteka roka za oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
8. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Postojna«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in
naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do ponedeljka, 1. 3.
2010, do 12. ure. Prijave morajo ne glede
na način dostave (osebno ali po pošti) do
vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno
prejete (prejemna teorija).
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 1. 3.
2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo).
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba
ali njena povezana družba udeležena le pri
eni (skupni) prijavi.
11. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev
– skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. cena toplotne energije za uporab
nike;
2. pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe;
3. pričetek izvajanja javne službe.
12. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Postojna z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Postojna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1260/10
Občina Šempeter - Vrtojba v skladu
s Pravilnikom s kriteriji za sofinanciranje
društev (Uradne objave št. 15/01) in Pravilnikom o normativih za izbor in merilih
za vrednotenje programov, prijavljenih na
razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 44/05) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
(Uradni list RS, št. 21/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih, preventivnih
in socialnih dejavnosti ter drugih
programov na področju družbenih
dejavnosti, ki jih bo Občina Šempeter Vrtojba sofinancirala v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se bodo izvajali na
območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba, naslednjih neprofitnih izvajalcev:
A) društev in drugih podobnih organizacij
ter osnovnih šol na področju tehnične kulture in radioamaterstva,
B) spominsko-zgodovinskih, odporniških
in drugih stanovskih organizacij oziroma njihovih območnih združenj,
C) društev, javnih zavodov in drugih podobnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in
na področju preprečevanja odvisnosti od
drog.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1. B, tudi s sedežem v Goriški statistični regiji, če je to območno združenje,
– izvajalci programov regijskega značaja, opredeljeni v točki 1. C, s sedežem na
območju severne Primorske, če programe,
kateri so opredeljeni v prijavi na razpis,
izvajajo na območju oziroma za območje
Občine Šempeter - Vrtojba in s sedežem
v občini ni ponudnika ustreznih programov
ter so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti za več
občin v regiji.
3. Prijavo na javni razpis pod A, B ali
C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2010« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko, …
(predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za
območje Občine Šempeter - Vrtojba, (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten letni program dela
za leto 2010, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov
pridobljenih sredstev,
– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2008 (razen določenih združenj),
– poročilo o delu v letu 2009, v smislu
izpolnjevanja 6. točke pogodbe o sofinanciranju v letu 2009, in poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Šempeter - Vrtojba

v letu 2009 (v primeru sofinanciranja s strani
Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Priloge iz šeste in sedme alineje priložijo
le tisti prijavitelji, ki v letu 2009 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter - Vrtojba
oziroma, če prvič kandidirajo za sredstva iz
proračuna občine oziroma, če je prišlo do
sprememb v aktih društva ali kluba.
4. Višina razpisanih sredstev javnega
razpisa okvirno znaša:
– sklad proračunskih sredstev za financiranje programov na področju tehnične kulture in radioamaterstva, 3.591,00 EUR,
– sklad proračunskih sredstev za financiranje programov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in
s področja preprečevanja odvisnosti od
drog, 18.390,00 EUR. 70% teh sredstev se
nameni samo za tiste izvajalce programov,
ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba.
Na predlog odbora se sredstva lahko med
postavkami prerazporedijo,
– sklad proračunskih sredstev za financiranje programov s področja veteranskih
in drugih stanovskih organizacij, 8.208,00
EUR, ki se, na predlog odbora, lahko med
postavkami prerazporedijo.
5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bosta na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Šempeter
- Vrtojba, kriterijev Pravilnika Občine Šempeter - Vrtojba za sofinanciranje društev,
Pravilnika o normativih za izbor in merilih za
vrednotenje programov prijavljenih na javni
razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, ugotavljala in
predlagala Odbora za družbene dejavnosti.
6. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih
dejavnosti.
7. Prijava na javni razpis mora prispeti
priporočeno po pošti ali osebno v glavni
pisarni, najkasneje do vključno ponedeljka,
22. februarja 2010, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg
Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
8. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem
obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko:
– prevzame v glavni pisarni občine (v
času uradnih ur) ali
– posname s spletne strani Občine Šempeter - Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si.
9. Na prednji strani kuverte mora biti
navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti – ne odpiraj« in oznaka prijave
(A, B ali C),
– na desni strani naslov občine.
10. Prijave, za katere bo odbor ugotovil, da niso popolne, bo vlagatelj lahko, na
osnovi poziva o dopolnitvi vloge, vlogo dopolnil najkasneje v roku 3 dni po vročitvi
poziva. Vlagatelji bodo o upravičenosti do
sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po obravnavi pristojnega odbora.
11. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter
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višini in načinu sofinanciranja v letu 2010.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji javnega razpisa.
12. Odbora ne bosta obravnavala prijav:
– ki bodo prispele po roku javnega poziva,
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– ne bodo opredeljevale programov na
področju ali za področje Občine Šempeter
- Vrtojba.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 030-3/2006
Ob-1265/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec
v letu 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet razpisa: namen poziva je
finančno podpreti vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih programov in projektov, ki
ne sodijo v programe javne službe, bogatijo
pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in
zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali
vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno
dejavnost s področja kulture ter strokovni
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu
(v nadaljevanju: projekti).
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo
v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki
ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane
iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno kot
partnerje ali obiskovalce v projektu vključuje
izvajalce in občane iz Mestne občine Slovenj Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju
kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto
pred prijavo na razpis,
– imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
projekta,
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– za prijavljen projekt imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
zastavljenega projekta in imajo zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov,
ki ne bremenijo občinskega proračuna.
Predlagatelj programa lahko sodeluje na
tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih programih. S predlaganim programom
ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znašajo 6.036,00
EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi programi bo
upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in
medijska odmevnost projekta. Prednost pri
izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino
ter projekti že uveljavljenih avtorjev.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2010.
6. Merila in kriteriji za izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– merila in kriterije za izbor,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v vložišču in na spletnih straneh naročnika,
30 dni od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
25. 1. 2010 in traja do 25. 2. 2010.
9. Oddaja in dostava ponudb
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 25. 2.
2010 na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis
– kultura 2010« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kultura 2010«. Dopolnjevanje
vlog po poteku razpisnega roka ne bo več
mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 26. 2. 2010. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel.
02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-3/2006
Ob-1266/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in
skrbnike kulturnih spomenikov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju:
projekti).
2. Predmet razpisa: namen razpisa je
izbrati in finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve ali
odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih
spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne sodijo v obseg javne
službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec, določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94,
38/09),
– lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register dediščine ali je po mnenju pristojne
strokovne službe posebnega kulturnega ali
zgodovinskega pomena za Mestno občino
Slovenj Gradec,
ob pogoju, da:
– gre za izkazane nadpovprečne stroške
pri vzdrževanju ali odkupu spomenika zaradi
spomeniške funkcije,
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike ali pogodbo o odkupu),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za spomenik izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne
strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gra-

dec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan izvedbeni načrt s popisom del, iz katerega
izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta
ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev
iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev,
pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu je 10.472,00
EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
upoštevana predvsem po mnenju strokovne
institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno
uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
kjer gre za nadaljevanje že začetih del za
ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti
ter turistični zanimivosti v posebnem javnem
interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo
realizirani v letu 2010.
6. Merila in kriteriji ta izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenitev prijav uporabila naslednja merila:
– pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec,
– stopnja ogroženosti spomenika,
– strokovna priprava in zaokroženost
programa,
– finančna konstrukcija programa,
– nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku,
– dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in
njegove spomeniške funkcije,
– projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v vložišču in na spletnih straneh naročnika,
30 dni od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
25. 1. 2010 in traja do 25. 2. 2010.
9. Oddaja in dostava ponudb
Prijavitelji morajo prijave oddati do zaključka razpisnega roka, to je do 25. 2.
2010, po pošti na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ali osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis – kulturna dediščina 2010« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
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Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način, kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kulturna dediščina 2010«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka
ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 26. 2. 2010. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel.
02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1274/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (UPB1 – Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 94/09 odl.
US: U-I-278/07-17), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 5/2005) in Navodila o poteku
javnega razpisa z dne 24. 4. 2006 objavlja
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov
in projektov, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2010.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo
v letu 2010 izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost (npr.
dejavnost kulturnih društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
razstava, koncert …), in bo izveden v letu
2010.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča
v MOV; izjeme so le pravne in fizične osebe,
ki prijavljajo projekt s področja založništva,
ki se snovno-motivno dotika MOV;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziro-

ma, ki so že pridobili proračunska sredstva
MOV;
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni
občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje);
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost,
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost,
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo
stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: Razpis se prične 29. januarja 2010 in se zaključi 1. marca 2010.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) program dela za leto 2010,
c) podpisan vzorec pogodbe;
B) za razpisno področje B:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe;
C) za razpisno področje C:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
c) vpogled v 10% končanega besedila
in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
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Prijavitelji morajo prijave oddati do
1. marca 2010 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – kulturni programi 2010« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2010« oziroma »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis – kulturni projekti
s področja založništva 2010«.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na
javni razpis – kulturni programi 2010« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2010«
oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za
prijavo na javni razpis – kulturni projekti
s področja založništva 2010«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno.
Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en
projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
v letu 2010 razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do
dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: Odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 4. marca
2010, ob 9. uri, v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati
vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni
v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev
(30%):
a) pestrost in dodelanost programa,
b) ustreznost finančne konstrukcije,
c) število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d) vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni
dogodki),
e) organizacija izobraževanj za člane
društva v preteklem letu,
f) uspešna prijava na državne ali evropske razpise.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
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e) uspešna prijava na državne ali evropske projekte,
f) povezanost projekta s projektom
Evropska prestolnica kulture 2012,
g) predviden način izvedbe projekta,
h) partnerstva v projektu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a) literarno-umetniška ali znanstvenostrokovna ali domoznanska vrednost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) predviden način izvedbe projekta,
e) partnerstva v projektu,
f) uspešna prijava na državne ali evropske razpise.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu predvidoma zagotovljena sredstva
v višini:
– za razpisno področje A: 18.000 €,
– za razpisno področje B: 18.000 €,
– za razpisno področje C: 4.000 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa/projekta v letu 2010.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na naslednjih naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (pritličje Doma
kulture Velenje), Titov trg 4, 3320 Velenje,
– za razpisni področji B in C: Mestna
občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, na telefonskih številkah:
– za razpisno področje A: 03/58-71-276
(Tatjana Vidmar),
– za razpisni področji B in C: 03/89-82-580
(Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja
Plaznik), ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si
(razpisi).
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Št. 478-420/2005/107
Ob-1301/10
Na podlagi 27. člena v zvezi z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter prve
alinee I. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09
– odl. US in 100/09) Ministrstvo za javno
upravo razpisuje naslednjo
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Obrežje:

Parc. št. na kateri
stoji stavba

Katastrska občina

92/8, 89/2, 88/11,
88/10 in 88/9

Velika Dolina

Oznaka poslovnega prostora
poslovni prostor št. 5, objekt 15, h kateremu sodi
sorazmerni del skupnih prostorov, kar skupaj
znaša 16,87% celotne površine stavbe.

Velikost
poslovnega
prostora

Prosto od

13,22 m2

31. 3. 2010

Velikost
poslovnega
prostora

Prosto od

28,82 m2

28. 2. 2010

b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Starod:

Parc. št. na kateri
stoji stavba

Katastrska občina

10/72

Starod

Oznaka poslovnega prostora
ŠPEDICIJA III, objekt S3, in obsega poslovne
prostore št. Š4, Š5 in Š6.
Poslovna prostora sta namenjena izključno opravljanju dejavnosti špedicije.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Obrežje: poslovni prostor št. 5, objekt
15 – 82,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
b) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Starod: poslovni prostor ŠPEDICIJA
III – 175,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Navedeno pa ne velja za poslovni
prostor št. 5, objekt 15 na MMP Obrežje, za
katerega se bo najemna pogodba sklenile
takoj, ko se bo dosedanji najemnik izselil iz
poslovnega prostora, se pravi s 1. 4. 2010.
5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas 5 let.
6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku 15 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa, št.:
01100-1006214304. Položena varščina se
šteje v plačilo prve najemnine.
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Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča.
7. Višina varščine:
Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnini položiti varščino
v višini:
a) MMP Obrežje: poslovni prostor
št. 5, objekt 15 – 82,00 EUR, na račun, št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600110, z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 5, objekt 15.
b) MMP Starod: poslovni prostor
ŠPEDICIJA III – 175,00 EUR, na račun, št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600210, z navedbo namena nakazila: MMP Starod, ŠPEDICIJA III.
Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo, se
varščina vrne v roku 30 dni brez obresti.
Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih
prostorov, ki so navedeni v drugi točki te
objave, je možen dne 3. 2. 2010, od 11. do
12. ure, po predhodnem dogovoru z Marino
Harapin, tel. 01/478-18-10.
9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure,
dne 12. 2. 2010, na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega
prostora na MMP obrežje in/ali javna dražba
za najem poslovnega prostora na MMP Starod, šifra zadeve: Številka: 478-420/2005 (za
MMP Obrežje) in/ali Številka: 478-10/2007
(za MMP Starod) Oznaka: »Ne odpiraj –
javna dražba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
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10. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke
tega razpisa bo potekala dne 12. 2. 2010,
v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina
Harapin, tel. 01/478-18-10.
13. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-39/2009/2

Ob-1229/10

Razveljavitev
javnega natečaja
Razveljavljamo javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za ekonomske odnose s tujino, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 11. 12.
2009 in na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-1239/10
Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 88/01
in 102/01) Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri, s 5 let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na
vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali;
– program delovanje in razvoja Javnega
komunalnega podjetja Komunala Ribnica
d.o.o. v naslednjih 4 letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista
oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa
v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno
podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča
vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi skupščine.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Ob-1249/10
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 18.
in 22.a 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.
07/39-16-117 (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. 24/2010
Ob-1250/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08; v nadaljevanju:
ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj generalnega
sekretarja v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na

nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003
z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10.
2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004),
objavljenimi na spletni stani Ministrstva za
javno upravo -http://www.mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica
10. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
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objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 10
Ob-1251/10
Na podlagi 25. in 26. člena Statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, Zavod
za zdravstveno varstvo Koper, Svet Zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri s specializacijo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– predloži program delovanja in razvoja
Zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Zaželene so delovne izkušnje s področja
dejavnosti Zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta
s soglasjem ustanovitelja. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper, z oznako
na ovojnici “Ne odpiraj! Za razpisno komisijo
sveta Zavoda”.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Št. 04/2010
Ob-1252/10
Svet zavoda Osnovne šole Dravlje, Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Rok za pričetek dela je 19. 7. 2010.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– overjena potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Dravlje, Klopčičeva ulica 1,
1117 Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Dravlje
Št. 7/32-920/1-10
Ob-1254/10
Na podlagi sklepa Nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., sprejetega na 7. seji
dne 21. 1. 2010 ter v skladu s 25. členom
Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije,
d.o.o., sprejetega dne 4. 9. 2008 Nadzorni
svet Pošte Slovenije, d.o.o. objavlja delovno mesto:
generalnega direktorja Pošte Slovenije, d.o.o.
1. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Generalnega direktorja imenuje nadzorni svet družbe za mandatno dobo 5 let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas mandatne dobe, za
polni delovni čas.
3. Pogoji za opravljanje dela generalnega direktorja:
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, ali izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno z novimi bolonjskimi
študijskimi programi druge stopnje,
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne
dejavnosti,
– imeti mora najmanj pet let delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
– aktivno mora obvladati vsaj en svetovni jezik,
– imeti mora strokovne, organizacijske in
druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu s drugim odstavkom 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – ZGD1-UPB3):
– da ni član drugega organa vodenja ali
nadzora družbe Pošta Slovenije, d.o.o.,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
prepoved velja pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica in prepoved
traja,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni

postopek, pravnomočno obsojen na plačilo
odškodnine upnikom v skladu z določbami
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij
o odškodninski odgovornosti; prepoved traja
še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno mesto:
– fotokopija dokazila o pridobljeni izobrazbi (diplome),
– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o obdobjih zavarovanja, iz
katerega je razvidno obdobje vključenosti
v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja in dokazila o pridobljenih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja ali nadzora velike gospodarske
družbe, ali o drugih primerljivih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o aktivnem znanju
vsaj enega svetovnega jezika,
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še:
– kratek življenjepis in
– program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti in
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije, d.o.o.
pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih štirih alinej te točke
razpisa.
Potrdili iz pete in šeste alineje te točke ne
smeta biti starejši od dneva te objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Kandidate vabimo, da pisne prijave na
to objavo s priloženimi dokazili iz prejšnje
točke, kratkim življenjepisom in programom
dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti, pošljejo v roku
15 dni od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije v zaprti ovojnici na naslov: Pošta
Slovenije, d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za objavljeno delovno mesto.«
6. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne bodo
obravnavale, nepopolne prijave pa ne bodo
upoštevane.
7. Pravočasnost in popolnost prijav bo
v prvi fazi izbirnega postopka preverjala komisija nadzornega sveta na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa nadzorni svet z ustnim razgovorom s kandidati in
na podlagi njegove predstavitve programa
dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti.
8. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o.
Drago Bahun, predsednik
Št. 7/32-920/1-10
Ob-1255/10
Na podlagi sklepa Nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., sprejetega na 7. seji
dne 21. 1. 2010 ter v skladu s 25. členom
Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.o.o., sprejetega dne 4. 9. 2008 Nadzorni
svet Pošte Slovenije, d.o.o. objavlja delovno mesto:
namestnika generalnega direktorja
Pošte Slovenije, d.o.o.
1. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Namestnika generalnega direktorja
imenuje nadzorni svet družbe za mandatno
dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas mandatne
dobe, za polni delovni čas.
3. Pogoji za opravljanje dela namestnika
generalnega direktorja:
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, ali izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno z novimi bolonjskimi
študijskimi programi druge stopnje,
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne
dejavnosti,
– imeti mora najmanj pet let delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
– aktivno mora obvladati vsaj en svetovni jezik,
– imeti mora strokovne, organizacijske in
druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – ZGD1-UPB3):
– da ni član drugega organa vodenja ali
nadzora družbe Pošta Slovenije, d.o.o.,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
prepoved velja pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica in prepoved
traja,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo
odškodnine upnikom v skladu z določbami
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij
o odškodninski odgovornosti; prepoved traja
še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno mesto:
– fotokopija dokazila o pridobljeni izobrazbi (diplome),
– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o obdobjih zavarovanja, iz
katerega je razvidno obdobje vključenosti
v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja in dokazila o pridobljenih
izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali
v organih vodenja ali nadzora velike gospodarske družbe, ali o drugih primerljivih
izkušnjah,
– fotokopija potrdila o aktivnem znanju
vsaj enega svetovnega jezika,
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še:
– kratek življenjepis in

– program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti in
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije, d.o.o.
pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih štirih alinej te točke
razpisa.
Potrdili iz pete in šeste alineje te točke ne
smeta biti starejši od dneva te objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Kandidate vabimo, da pisne prijave na
to objavo s priloženimi dokazili iz prejšnje
točke, kratkim življenjepisom in programom
dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti, pošljejo v roku
15 dni od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije v zaprti ovojnici na naslov: Pošta
Slovenije, d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za objavljeno delovno mesto.«
6. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne bodo
obravnavale, nepopolne prijave pa ne bodo
upoštevane.
7. Pravočasnost in popolnost prijav bo
v prvi fazi izbirnega postopka preverjala komisija nadzornega sveta na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa nadzorni svet z ustnim razgovorom s kandidati in
na podlagi njegove predstavitve programa
dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti.
8. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o.
Drago Bahun, predsednik
Št. 110-5/2010-1
Ob-1256/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08
– ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem in izobrazba pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, naravoslovne, tehnične ali družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«,
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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Željena znanja, sposobnosti in lastnosti:
– znanje tujega jezika.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
III. Posebna natečajna komisija bo
skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004, objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo
z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jeziki
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuj jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
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Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »TAJNO«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim
na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi
za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu Sekretar v Direktoratu za podjetništvo in
konkurenčnost Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, oziroma v drugih prostorih, kjer ministrstvo opravlja svoje delo.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Informacije
o delovnem področju in o organu ter o kraju
opravljanja dela pa daje Urška Juvančič Ermenc, tel. 01/400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. N161107-09-0852
Ob-1257/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja naslednji
javni natečaj za položaj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
generalnega direktorja Direktorata za
zakladništvo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003

z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne
22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12.
2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo –(http://www.
mju.gov.si/).
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja v javni
upravi.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71 ali na
Ministrstvo za finance Andrej M. Verhovnik,
tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-94/2009-03110
Ob-1263/10
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):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 26/2010
Ob-1264/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08; v nadaljevanju:
ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana objavlja naslednji javni natečaj
za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem ali magistrsko izobrazbo (II.
bolonjska stopnja izobrazbe);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit za inšpektorja;
– vozniški izpit B kategorije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno

oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja.
5. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega vozniškega izpita B kategorije.
6. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
7. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS,št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003
z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne
22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12.
2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu Inšpektor
višji svetnik na sedežu organa v sestavi Ministrstva za kulturo, Inšpektorata Republike
Slovenije za kulturo in medije, Metelkova 4,
Ljubljana. Najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj je izbrani kandidat
dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
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stega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se kandidati lahko obrnejo na Ministrstvo za kulturo,
Tjaša Cvetkovič, tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 2010/311-2/00056-88
Ob-1285/10
Upravni odbor Slovenske odškodninske
družbe, d.d., na podlagi 41. člena v povezavi s 37. členom Statuta Slovenske odškodninske družbe, objavlja razpis za
namestnika direktorja za področje poravnave obveznosti po predpisih o denacionalizaciji (m/ž) za mandatno obdobje
4 let.
Za navedeno delovno mesto se poleg
izpolnjevanja z Zakonom o gospodarskih
družbah določenih pogojev zahteva še izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– zaželene izkušnje s področja denacionalizacije in opravljen pravniški državni
izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in dosedanje zaposlitve oziroma Izpis o obdobjih zavarovanja
v Republiki Sloveniji, ki ga izda Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– potrdilo o nekaznovanosti v smislu 255.
člena zakona o gospodarskih družbah, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
angleškega jezika.
Aktivno znanje angleškega jezika se
izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju
angleškega jezika ali z dokazilom, da se je
kandidat šolal v angleškem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal
dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku ali dokazilom o opravljenem
izpitu iz angleškega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev,
kratkim življenjepisom in okvirnim programom dela v roku 15 dni po objavi razpisa
na naslov: Slovenska odškodninska družba,
d.d. (ne odpiraj – razpis za namestnika direktorja za področje poravnave obveznosti
po predpisih o denacionalizacijo), p.p. 139,
1001 Ljubljana.
Kandidati bodo obveščeni o izidu razpisa
oziroma izbiri v roku 8 dni po odločitvi.
Upravni odbor Slovenske odškodninske
družbe, d.d.
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Druge objave
Ob-1267/10
Preklic
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas preklicuje objavo javnega poziva – javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gorenja vas - Poljane, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/10 dne 22. 1. 2010.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 4300-55/2009-2
Ob-1271/10
Na podlagi 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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe Sveta (ES) št. št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES), Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/2009), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 –
ZJZP), Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06), Sklepa
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 23/06), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list
RS, št. 113/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za
obdobje 2007–2013, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in sklepa
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
št. 303-4/2010-2 z dne 22. 1. 2010.

Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: SVLR),
objavlja
javni poziv
za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« Razvojne prioritete
»Razvoj regij« Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje
2010–2012
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007–2013.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene
načrte regionalnih razvojnih programov in
potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih
vsebinskih področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. okoljska infrastruktura,
3. razvoj urbanih naselij,
4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih,
5. socialna infrastruktura.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji.
2. Upravičeni vlagatelji
Upravičeni vlagatelji po tem javnem pozivu so samoupravne lokalne skupnosti.
Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene
operacije vlagatelj tudi subjekt spodbujanja
razvoja na regionalni ravni ali javni zavod,
katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost ali več njih.
Investitor je lahko le vlagatelj/upravičenec po tem javnem pozivu.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je vlagatelj na
tem javnem pozivu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi
s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje
v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti
vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev
v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva
predmeta operacije po zaključku operacije
in je podpisan s strani vseh udeležencev
operacije.
3. Upravičeni nameni
Vlagatelji lahko prijavijo operacijo, ki izhaja iz enega od spodaj navedenih upravičenih namenov. Podrobnejši opisi in pogoji so navedeni v dokumentaciji javnega
poziva.

3.1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.A)
1. komunalno urejanje zemljišč za obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih površinah do 50 ha celotne površine,
2. komunalno urejanje zemljišč, nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) zgradb ter nakup opreme za
regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena,
3. operacije spodbujanja podjetništva in
ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni
(kolikor predlagana operacija ni upravičena
za sofinanciranje iz drugih razvojnih prioritet
oziroma preostalih operativnih programov),
4. komunalno urejanje zemljišč, nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) zgradb ter nakup opreme za
potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih
središč.
3.2. Okoljska infrastruktura (2.A)
3.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
1. izgradnja celovitega javnega kanalizacijskega sistema z gradnjo lastne čistilne
naprave na območjih poselitev z obremenjenostjo do 2000 PE;
2. izgradnja dopolnilnega javnega kanalizacijskega sistema brez gradnje lastne
čistilne naprave (priključek na obstoječi
funkcionalni sistem javnega kanalizacijskega omrežja oziroma omrežja v izgradnji) ob
upoštevanju posebnih pogojev, navedenih
v dokumentaciji javnega poziva.
Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i.
»hišni priključki«), pretočne in nepretočne
greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti
javne kanalizacije, zato niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem pozivu.
3.2.2 Oskrba s pitno vodo
Upravičeni nameni:
1. izgradnja, razširitev ali obnova vodooskrbnega omrežja do 10.000 prebivalcev,
2. izgradnja rezervnih vodnih virov, če
gre za manjši vodovodni sistem, ki oskrbuje
do največ 49.000 prebivalcev.
3.3. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih (2.B.)
Upravičeni nameni:
1. izvedba operacij v okviru območij Natura 2000;
2. urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih (ERM) objektov;
3. obnova zgradb kulturne dediščine,
razglašenih za kulturni spomenik lokalnega
pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere
namen je povečanje turistične atraktivnosti
regije in ustvarjanje novih delovnih mest;
4. gradnja zgradb kulturne infrastrukture
– večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg
kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim,
pri čemer je najmanj 50% površin objekta, ki
je predmet operacije, namenjenih kulturi;
5. izgradnja in urejanje javne turistične
infrastrukture in izvedba turističnih razvojnih
projektov regionalnega pomena;
6. lokalno-regionalne operacije trženja
in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo
k ohranjanju biotske pestrosti.
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Do sofinanciranja niso upravičene športni objekti in objekti športne infrastrukture ter
prometna infrastruktura za potrebe motoriziranega prometa, z izjemo infrastrukture za
potrebe mirujočega prometa.
3.4. Razvoj urbanih naselij (3.A)
3.4.1 Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah
regij
Upravičeni nameni:
1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,
2. izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture,
3. izdelava informacijskih sistemov za
vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture.
3.4.2 Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega
sistema
Upravičeni nameni:
1. zagotavljanje čistih transportnih sistemov – prometna in neprometna infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa
v mestnih naseljih;
2. načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih
z namenom vplivanja na potovalne navade
in izbiro načina prevoza;
3. zagotavljanje javnega potniškega
prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa,
vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi transportnimi sredstvi ter
spodbujanjem uporabe alternativnih goriv,
kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil);
4. izdelava podpornih sistemov za razvoj in upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih
sistemov;
5. gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov
»park&ride« ali na železniških postajališčih
in postajah.
3.4.3 Celovita prenova mestnih jeder in
zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
Upravičeni nameni:
1. povečanje atraktivnosti mestnih jeder
in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s prenovo zgradb, ulic in trgov;
2. povečanje atraktivnosti degradiranih
in opuščenih urbanih območij (v rudarskih
in industrijskih območjih) s prenovo zgradb,
ulic in trgov.
3.5. Socialna infrastruktura (3.B.)
Socialna infrastruktura je upravičena le
v primeru, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje
delovnih mest.
3.5.1 Socialnovarstvena in zdravstvena
infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. gradnja ali obnova domov za ostarele,
2. gradnja ali obnova varstveno delovnih
centrov,
3. gradnja ali sanacija vrtcev po pogojih
učinkovite rabe energije,
4. gradnja urgentnih centrov, ki so v lasti
samoupravnih lokalnih skupnosti.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški lahko nastajajo le
v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navo-
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dili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 in dokumentacijo javnega poziva.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
4.1. Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov pri posameznem namenu so navedene v dokumentaciji
javnega poziva.
4.2. Posebnosti upravičenih stroškov
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot
upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.
Podrobnosti o DDV kot upravičenem strošku
so v dokumentaciji javnega poziva.
Nakup nepremičnin (zgradb in zemljišč)
je upravičen do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med nakupom in
ciljem aktivnosti v operaciji in če navodila
organa upravljanja in odločitev o potrditvi
instrumenta ne določajo drugače. V okviru
izdatkov za nakup nepremičnine davek na
nepremičnine ni upravičen strošek. Izdatki
nakupa zemljišča ne smejo predstavljati več
kakor 10% skupnih upravičenih stroškov in
izdatkov operacije.
Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, če so predvideni v vlogi in
pripadajoči dokumentaciji.
V primeru, da bo med izvajanjem javnega poziva prišlo do uveljavitve pravil, ki bodo
omogočala izplačila pavšalnih zneskov za
določene kategorije upravičenih stroškov,
lahko SVLR-PT naknadno uveljavi le-te kot
dodatno kategorijo upravičenih stroškov, kateri se presojajo, določajo ter dokazujejo
v skladu z veljavnimi pravili oziroma navodili
organa upravljanja.
4.3. Neupravičeni stroški
Do sofinanciranja iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji stroški in izdatki:
– obresti na dolgove;
– nakup zemljišča v znesku, ki presega
10% skupnih upravičenih izdatkov zadevne
operacije;
– povratni davek na dodano vrednost;
– davek na promet nepremičnin.
Sredstva za vse neupravičene stroške
v celoti mora zagotoviti upravičenec.
5. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
5.1.1 Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi
zemljišč in zgradb) so upravičeni od 1. 1.
2007, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa, ki ne
sme biti pred 1. 1. 2007.
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Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi
sredstev operaciji.
Vse aktivnosti operacije (zaključek vseh
del) morajo biti izvedene najkasneje do
30. 9. 2012, ko je tudi rok za predložitev
zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za posredovanje dokazil o plačilih
vseh nastalih stroškov/izdatkov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka operacije je
31. 12. 2012.
Rezultati operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec
dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska
sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.
5.1.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim pozivom se dodeljujejo
sredstva za leta 2010, 2011 in 2012.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2010, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2012.
Skrajni rok za porabo sredstev strukturne
politike je 31. 12. 2012.
6. Višina sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu
S tem javnim pozivom SVLR dodeljuje
sredstva v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« za obdobje
2010–2012.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem pozivu za obdobje 2010–2012 znaša okvirno 203.226.681,00 EUR.
Po tem javnem pozivu so posamezne
regije upravičene do višine sredstev, kot jih
izkazuje tabela 1:
Tabela 1: Višina nepovratnih sredstev po
tem javnem pozivu za obdobje 2010–2012
po regijah (v EUR):
Regija
Gorenjska
Goriška
JV Slovenija
Koroška
Notranjskokraška
Obalnokraška
Osrednjeslovenska
Podravje
Pomurje
Savinjska
Spodnjeposavska
Zasavska
Skupaj

Skupna kvota po
regijah 2007–2013
59.319.058,00
40.282.629,00
50.928.355,00
27.595.505,00
23.328.479,00
31.181.467,00
15.657.194,00
133.998.779,00
70.194.294,00
83.375.147,00
31.378.860,00
18.598.385,00
585.838.152,00

Razpoložljiva kvota
2010–2012
18.271.087,00
13.256.423,00
19.184.395,00
8.477.293,00
9.450.031,00
10.542.974,00
7.144.615,00
49.237.567,00
24.128.536,00
26.238.894,00
9.641.297,00
7.653.569,00
203.226.681,00

6.2. Višina sofinanciranja
Operacije bo delno financirala Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv za izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa

krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«. prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta
»Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85%
celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno
udeležbo«) mora biti zagotovljeno iz javnih
virov. Kolikor je operacija sofinancirana še
z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega% »lastna udeležba« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz
drugega vira sofinanciranja.
Znesek sofinanciranja iz namenskih
sredstev po tem javnem pozivu se zniža
pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
– št. 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13-EU,
– št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU,
– št. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih
naselij – 07-13-EU,
– št. 7621 Razvoj regij – spodbujanje
razvoja turizma – 07-13-EU,
– št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU.
7. Pogoji za kandidiranje
7.1. Splošni pogoji
1. Na javni poziv se lahko prijavijo le
upravičeni vlagatelji iz 2. poglavja tega javnega poziva.
2. Predmet operacije mora biti skladen
z upravičenimi nameni iz 3. poglavja tega
javnega poziva.
3. Operacija mora biti uvrščena v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010–2012, pripravljenega
in potrjenega po postopku, kot ga določa
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09). Operacija
ne sme vsebinsko odstopati od projektnega predloga, ki je bil preverjan v postopku
pregleda izvedbenega načrta regionalnega
razvojnega programa s strani SVLR-PT.
4. Operacija mora izkazovati regionalni
pomen in hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Operacija mora izpolnjevati tudi specifične kriterije
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
iz dokumenta »Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013«: http://www.
euskladi.si/publikacije/OP/2007-2013/download/Merila%20OP%20RR_potrjena%20
na_2.DOPISNI%20SEJI_24_12_2009_%20
cistopis.doc.
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5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim
pozivom in dokumentacijo poziva. Operacija
mora imeti v naprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec operacije. V primeru operacij investicijskega značaja mora
biti izgrajena ali obnovljena infrastruktura
po zaključku operacije polno funkcionalna
(delujoča).
6. Pri operacijah investicijskega značaja
so upravičene le investicije v infrastrukturo, katera mora biti ob zaključku operacije
v javni lasti. Izjema so investicije v zunanjo
prenovo zgradb v okviru namena »Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih
mest ter degradiranih in opuščenih urbanih
območij«.
7. Operacija bo v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj le,
če v petih letih od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji
podeli neupravičeno prednost in
– je posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture.
8. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1.
2007 ali pa bi bile že zaključene vse aktivnosti na operaciji do dne sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene do sofinanciranja.
9. V primeru investicijskih operacij mora
vlagatelj predložiti kopijo ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja), pri čemer mora dovoljenje glasiti
na vlagatelja (izjema so operacije, kjer je
vlagatelj nosilec skupne operacije). Kolikor
ima vlagatelj pridobljeno zgolj stavbno pravico na območju urejanja, mora prenos lastninske pravice (v javno last) infrastrukture,
ki je predmet operacije, urediti najkasneje
do dne zaključka operacije.
10. Vrednost operacije investicijskega značaja, ki se prijavlja na poziv, mora
znašati najmanj 600.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Vrednost
operacije neinvesticijskega značaja mora
znašati najmanj 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Kolikor investicijski stroški ne presegajo 30%
vseh upravičenih stroškov, lahko vrednost
operacije znaša najmanj 150.000,00 EUR
z vključenim davkom na dodano vrednost
(t.i. kombinirane operacije). V slednjem primeru so investicijski stroški lahko npr. nakup
in postavitev označevalnih in informacijskih
tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih
pripomočkov in opreme ipd. ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere
praviloma ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Investicijski del tovrstne
operacije mora smiselno dopolnjevati cilje
operacije in biti neposredno povezan z neinvesticijskimi vsebinami ter skupaj z njimi
tvoriti funkcionalno celoto.
11. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah). V primeru da se operacija financira
tudi iz drugih virov, mora vlagatelj predložiti
tudi izjavo, da bo v primeru izpada drugih
virov sredstva za pokrivanje njihovega načrtovanega deleža zagotovil iz lastnih sredstev. V primeru, da vlagatelj ni samoupravna
lokalna skupnost mora vlagatelj predložiti
izjavo, da bo za zagotovil lastne vire.

12. Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15% vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oziroma iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor je
operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede
minimalnega% »lastne udeležbe« upošteva
tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.
13. V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za
popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis
»veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS
09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)«, ki ga
vlagatelj pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira. Navedbe v vlogi morajo biti
skladne z navedenim izpisom (vrednost projekta, dinamika izvajanja).
14. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija
investicijskega značaja v načrtu razvojnih
programov – NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu
proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah.
Naziv operacije in viri financiranja morajo biti
v investicijskem dokumentu, v obrazcih in
v proračunu (v načrtu razvojnih programov
ali v posebnem delu proračuna) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora
vlagatelj priložiti izjavo, da bo do predložitve
prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP
oziroma posebni del proračuna. Kot lastni vir
za investicijske operacije lahko samoupravne
lokalne skupnosti koristijo investicijska sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na
osnovi Zakona o financiranju občin (ZFO-1),
Uradni list RS, št. 57/08. V primeru skupne
operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor
naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo
uskladili projekt v NRP.
15. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega poziva in dokumentacije
poziva.
16. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva za sofinanciranje projektov iz
razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«
za obdobje 2010–2012 in o seznanitvi in
strinjanju s pogoji javnega poziva in pripadajoče dokumentacije,
– o uvrščenosti operacije v izvedbeni
načrt regionalnega razvojnega programa, ki
je izdelan in potrjen v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list
RS, št. 113/09),
– o upoštevanju, izračunavanju in dokazovanju upravičenih stroškov v skladu z dokumentacijo poziva in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013,
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
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– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi z možnimi posledicami,
kot so na primer vračilo vseh že izplačanih
sredstev s pripadajočimi obrestmi in nezmožnost pridobitve kakršnih koli sofinancerskih
sredstev iz kohezijskih EU virov za dve leti,
ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja
veljavne zakonodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije oziroma vračilo
deleža že izplačanih sredstev, kolikor bi delež sofinanciranja operacije po naknadnem
preračunu presegel maksimalno dovoljeno
stopnjo sofinanciranja,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo,
– o spremljanju prihodkov na operaciji še
najmanj 5 let po zaključku operacije,
– o strinjanju z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje enakih
možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006,
– o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo
najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob
prvem zahtevku za izplačilo,
– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru
nastopa elementov državne pomoči ravnal
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja,
– o seznanitvi, da lahko SVLR-PT po pregledu vloge v primeru ugotovitve navajanja
neupravičenih stroškov med upravičenimi,
predlaga spremembo finančne konstrukcije
operacije z zmanjšanjem ocene upravičenih
stroškov in posledično zmanjšanje zaprošenega sofinanciranja, kolikor bi le-to po
spremembi presegalo pripadajoči znesek
sofinanciranja,
– o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR,
– o resničnosti vseh navedenih podatkov.
7.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani pristojnega organa vlagatelja potrjena investicijska dokumentacija (investicijski
program), izdelana v skladu z določili Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti izdelan v skladu z vzorcem in
navodili Ministrstva za finance (http://www.
mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm). Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta so obvezne kot sledi:
a) v primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR,
mora biti sestavni del tega dokumenta tudi
analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske
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komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20
dok.%204.pdf).
b) v primeru, da je vrednost operacije
manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno
v investicijski dokumentaciji izračunati samo
finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek
sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Za izračun finančne vrzeli morajo vlagatelji uporabiti obrazec št. 8 (v Excelu).
Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi
se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije.
2. Projektna dokumentacija za operacije
investicijskega značaja mora biti izdelana
v skladu v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
3. Za operacije brez predvidenih investicijskih stroškov mora biti izdelana dispozicija operacije, z minimalno vsebino, ki jo
določa dokumentacija javnega poziva. Za
kombinirane operacije mora vlagatelj priložiti najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta.
4. Iz investicijskega dokumenta mora biti
razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni
ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin)
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je potrebno).
5. Vlagatelj mora izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije.
6. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni poziv, ne sme predstavljati
državne pomoči.
8. Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz dokumentacije javnega poziva, mora
biti dostavljena do 14. ure na naslov:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, po naslednjih rokih za predložitev vlog:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati
v letu 2010:
1. rok: 26. 2. 2010,
2. rok: 26. 3. 2010,
3. rok: 30. 4. 2010,
4. rok: 28. 5. 2010;
b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu
2011 in 2012:
5. rok: 27. 8. 2010,
6. rok: 29. 10. 2010,
7. rok: 28. 1. 2011.
Javni poziv se lahko zaključi predčasno
v primeru porabe sredstev po dodeljenih
kvotah v vseh regijah. Kolikor sredstva
v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena
v celoti, lahko SVLR določi dodatne roke za
oddajo vlog.
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Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno SVLR (po pošti ali osebno) do 14. ure
posameznega roka javnega poziva, v zaprti
ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena
z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne
odpiraj – vloga na javni poziv PU RRP za
obdobje 2010–2012« ter polnim naslovom
vlagatelja na ovojnici. Dokumentaciji javnega poziva je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv, ki ga
lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na
sprednjo stran ovojnice.
Nepravilno označene ovojnice bodo neodprte vrnjene vlagateljem. V primeru, da iz
nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče
ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko
odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova
vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo odprte na prvem naslednjem roku javnega poziva. Izjema so vloge, ki bodo zamudile zadnji rok javnega poziva. Le-te bodo
neodprte vrnjene pošiljatelju.
9. Popolna vloga
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih) – če v pripombi
ni navedeno, za katero vrsto operacij je potrebno predložiti zahtevani dokument, velja,
da ga je potrebno predložiti za vse značaje operacij (investicijsko, neinvesticijsko in
kombinirano):
1. obrazec 1: Podatki o vlagatelju,
2. obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva,
3. obrazec 3: Podatki o operaciji – v primeru investicijske ali kombinirane operacije,
4. obrazec 4: Dispozicija neinvesticijske
operacije – v primeru neinvesticijske operacije,
5. obrazec 5: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (za investicijske in
kombinirane operacije, kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in terminski
konstrukciji ter virih sredstev),
6. obrazec 6: Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta – samo za investicijske in
kombinirane operacije (sklep je lahko izdan
tudi v lastni obliki, vendar mora vsebovati
vse sestavine obrazca 6):
a) za investicijske operacije:
– sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
– sklep o potrditvi investicijskega programa,
– sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (kolikor vrednost operacije presega
2.500.000,00 EUR);
b) za kombinirane operacije:
– sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
7. obrazec 7: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje
ni obvezno),
8. investicijski dokument – samo za investicijske in kombinirane operacije;
a) za investicijske operacije: investicijski
program;
b) za kombinirane operacije: najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP);
9. obrazec 8: Obrazec izračuna finančne vrzeli (za investicijske in kombinirane
operacije),
10. kopija pravnomočnega gradbenega
ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg
v prostor (za investicijske in kombinirane

operacije) ali izjava, da posebno dovoljenje
za poseg v prostor ni potrebno,
11. dodatna soglasja in dokumente v naslednjih primerih:
a) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih (2b) – obnova kulturnega spomenika: kopija občinskega akta o razglasitvi
predmetnega objekta za kulturni spomenik
lokalnega pomena,
b) socialna infrastruktura – domovi za
ostarele: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno
varstvene dejavnosti,
c) socialna infrastruktura – varstveno delovni centri: soglasje Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve k širitvi socialno
varstvene dejavnosti,
d) socialna infrastruktura – vrtci: izjava
odgovornega projektanta, da je investicija
projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS,
št. 93/08 in 47/09),
e) socialna infrastruktura – urgentni centri: mnenje Ministrstva za zdravje o načrtovani investiciji,
12. kopija veljavnega akta o proračunu
samoupravne lokalne skupnosti in hkrati:
a) za investicijske in kombinirane operacije:
– kopija izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno
vrstico operacije, ki je predmet prijave (žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe
vlagatelja),
b) za neinvesticijske operacije:
– kopija posebnega dela proračuna oziroma njegove obrazložitve z jasno označeno operacijo, ki je predmet prijave (žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe
vlagatelja);
13. izpis »veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna
(Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)« – v primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna,
14. obrazec 9: Dodatni podatki o operaciji za ISARR,
15. dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh partnerjev v operaciji,
vključno z identifikacijo lastništva predmeta
operacije po zaključku operacije, in je podpisan s strani vseh udeležencev operacije (v
primeru skupne operacije);
16. žigosano in podpisano izjavo odgovorne osebe vlagatelja, da se operacija, ki je
predmet vloge, ne financira iz kohezijskega
sklada in ni vključena v Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013 (v primeru operacije
okoljske infrastrukture);
17. potrdilo pristojnega davčnega urada, iz katerega je razvidno ali je vlagatelj
kot davčni zavezanec v obdobju črpanja
sredstev kohezijske politike identificiran za
namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja – primeru, da bo vlagatelj uveljavljal DDV kot upravičen strošek (za pripravo
vloge za izdajo potrdila uporabite obrazec
10 – Vloga za izdajo potrdila DURS),
18. grafični prikaz načrtovane investicije
v prostoru v merilu najmanj 1:5000 (če gre
za investicijsko ali kombinirano operacijo),
19. pisno pooblastilo za podpis, kadar
obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe,
20. skenirana celotna vloga v elektronski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru
neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se
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bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in
pripadajoče dokumentacije).
10. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osem
dni od posameznega roka za predložitev
vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v osmih
dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih dneh od prejema poziva
k dopolnitvi.
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne
dopolni, se zavrže s sklepom.
Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija
vloge vsebinsko pregledala v skladu z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega
programa ter zahtevami javnega poziva in
dokumentacije javnega poziva ter izpolnjevanjem kriterijev iz 5. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list
RS, št. 113/09).
V primeru nejasnosti lahko SVLR-PT od
vlagatelja zahteva dodatna pojasnila v zvezi
z vsebino vloge.
Predmet dopolnjevanja so lahko manjkajoči zahtevani obrazci ali dokumenti iz
prejšnjega poglavja.
Kolikor bodo ob vsebinskem pregledu
vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali
neskladja med obrazci in predloženim investicijskim dokumentom oziroma dispozicijo
neinvesticijske dokumentacije, lahko SVLRPT naknadno zahteva uskladitev obrazcev
z navedbami v investicijskim dokumentom
oziroma dispozicijo neinvesticijske dokumentacije.
Predmet uskladitve ne more biti vsebina
predloženega investicijskega dokumenta
oziroma dispozicija neinvesticijske dokumentacije (investicijski program oziroma
dispozicija neinvesticijske dokumentacije
ne more biti predmet sprememb ali usklajevanja).
11. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščani najkasneje v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči
predstojnik SVLR.
12. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva obsega
podrobnejše pogoje javnega poziva, navodila in obrazce za prijavo.
Dokumentacija javnega poziva je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/si/javni_razpisi/ ali vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
4. nadstropje (glavna pisarna). Dokumentacija javnega poziva se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve
potencialnega vlagatelja, poslane na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si.
13. Pritožbeni postopek
Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 9. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09).
O pritožbi s sklepom odloči odgovorna
oseba SVLR.
14. Dodatne informacije
Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
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Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane
v pisni obliki, na naslov gp.svlr@gov.si oziroma po faksu 01/478-37-60. Odgovori se
podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja
in odgovori« na spletni strani SVLR, pri besedilu javnega poziva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije
javnega poziva.
SVLR-PT bo organizirala predstavitvene
delavnice v zvezi s tem javnim pozivom.
Datumi in lokacije bodo objavljeni na spletni
strani SVLR, na kateri bo objavljen javni
poziv.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 61351-1/2010/1

Ob-1199/10

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni
do denarnih prispevkov iz naslova
knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo RS (JAK) poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma,
ilustracije in fotografije, da na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih
knjižnicah v letu 2009, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09; v nadaljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega
nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih
za popravke obrnejo na najbližjo splošno
knjižnico ali v primeru raziskovalcev na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z izborom gradiva
za sezname ter v zvezi s številom izposoj za
nadomestilo lahko naslovijo na IZUM na naslov cobisservis@izum.si. Rok za pripombe
je 1. 3. 2010.
JAK bo 12. 3. 2010 na podlagi 9. člena
Pravilnika na svoji spletni strani in na spletni
strani IZUM-a objavila dokončen seznam
avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega
nadomestila. Seznam, ki ga direktor JAK
potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za
izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letih 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 ali 2009 upravičeni do knjižničnega nadomestila in so to pravico uveljavili,
so že vključeni v bazo podatkov, zato bodo
avtomatično prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani,
da preverijo svoje podatke in JAK sporočijo
morebitne spremembe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo upravičeni do knjižničnega nadomestila in bodo prvič
uveljavljali to svojo pravico, da po 12. 3.
2010, tj. po objavi dokončnega seznama,
na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski
obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec morajo nato natisniti in potrditi
z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje
do 30. 9. 2010 posredovati na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 35400-1/2010
Ob-1215/10
Na podlagi prvega in drugega odstavka
146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in 29. člena
Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni
list RS, št. 85/04 in 55/06) ter prvega odstav-
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ka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za
spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05; v nadaljevanju:
Splošni pogoji) v zvezi s četrtim odstavkom
93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 70/08), Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljevanju: Sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
43OB10
1. Predmet poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na
območju Republike Slovenije za naslednje
namene, ki so podrobneje določeni s spodaj
navedenimi ukrepi:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
1. Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter
varovalne opreme,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva,
– hranilnik toplote,
– nabavo in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata,
ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...).
2. Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj
za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja.
3. Vgradnja sistemov za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– centralni sistem, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80%
ali
– lokalni sistemi, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 75%.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka,
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
B – raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode
1. Vgradnja solarnih sistemov.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
2. Vgradnja sistemov, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali
površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih
masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne črpalke
z zunanjim izmenjevalnikom toplote,
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– zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje),
– nabavo in namestitev hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko,
– ustrezne cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote in krmilno opremo.
3. Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav
na lesno biomaso – na polena, pelete ali
sekance (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost
emisij prašnih delcev mora biti manjša od
50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo
imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj
50 l/kW toplotne moči kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
C – Sodobne naprave za pridobivanje
električne energije
1. Namestitev naprav oziroma izgradnja
objektov za pridobivanje električne energije
s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno
močjo do 50 kW.
2. Namestitev naprav za mikro sopro
izvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave
do 50 kW.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne
opreme ter hranilnika toplote.
Prejemnik kredita mora pred morebitno
pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan
na dan prvega nakazila odobrenih sredstev
izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti
prejemnika in Ministrstvo za finance.
D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za
gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)
1. Zamenjava stavbnega pohištva, tj.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev ali
U ≤ 1,3 W/m2K za cele elemente (okvir in
zasteklitev skupaj).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet,
ne vključujejo pa vhodnih in garažnih vrat.
2. Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,3 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
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Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, demontažo starih okenskih polic,
– nabavo in vgradnjo toplotne izolacije,
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
3. Izvedba toplotne izolacije poševne
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju z:
– najmanj 25 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,18 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
vključno s parno zaporo, paroprepustno
folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji
sekundarne kritine,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del na topli strani konstrukcijskega sklopa (npr. z mavčno-kartonskimi, lesenimi, kamnitimi, keramičnimi ali drugimi
podobnimi ploščami ali elementi, lesenim
opažem ipd.), namestitve odtočnih žlebov,
strelovodov in podobno.
4. Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 10 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše
od 0,4 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih tlakov,
– nabavo, vgradnjo toplotne in hidro izolacije ter estriha kletnih prostorov,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske in talne obloge,
namestitev električnih, odtočnih in ostalih
inštalacij in podobno).
E – gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, pri katerih bo:
– razred energijske učinkovitosti stavbe,
izračunane po metodologiji, pripravljeni za
ta poziv, Qh ≤ 35 kWh/m2a,
– v objekt vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka (rekuperacija),
– zagotovljenih najmanj 25% skupnih
potreb po toploti za ogrevanje in pripravo
sanitarne tople vode iz obnovljivih virov
energije,
– predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za
ogrevanje in prezračevanje izkazala gradnjo energijsko učinkovite stanovanjske
stavbe,
in sicer za naslednje ukrepe:
1. Vgradnja stavbnega pohištva vsaj
z izboljšanimi dvojnimi zasteklitvami, kjer
znaša toplotna prehodnost U < 1,0 W/m2K
za zasteklitev oziroma U < 1,3 W/ m2K za
okno in okvir skupaj.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.

2. Izvedba toplotne izolacije zunanje
lupine (zunanjih sten, tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom,
tal nad zunanjim zrakom, poševne strehe,
stropa proti neogrevanemu prostoru ...)
stanovanjskih stavb.
Priznani stroški vključujejo:
– celoten strošek nabave in vgradnje
izolacijskih materialov za posamezen sklop
zunanje lupine, ne vključujejo pa izvedbe
talnih, stenskih ali stropnih oblog in inštalacij,
– v primeru, da je ukrep toplotne zaščite sestavni del konstrukcije stavbe, se
lahko prizna 30% stroška nabave za celoten sklop.
3. Vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), z učinkovitostjo
vračanja toplote odpadnega zraka najmanj
80%.
Priznani stroški naložbe so enaki kot pri
1.A, razdelek 3.
4. Vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent,
pri čemer mora sistem zagotoviti najmanj
25% skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople iz obnovljivih
virov energije.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev generatorja toplote, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme,
ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...).
V primeru gradnje nizkoenergijske
oziroma pasivne stanovanjske stavbe po
sistemu »na ključ«, ki vključuje vgradnjo
ustreznega stavbnega pohištva, toplotne
izolacije zunanje lupine objekta, vgradnjo
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 30% predračunske vrednosti objekta.
F – nabava energijsko učinkovitih naprav
1. Nabava velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali
njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje.
G – nabava okolju prijaznih vozil
1. Nabava osebnih avtomobilov, motornih koles ali koles z motorjem, in sicer na
električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu
vožnje, po podatkih proizvajalca, največ
110 g/km.
H – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
1. Priključitev obstoječih objektov na
javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
2. Nabava in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih
enot (PE).
3. Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda).
I – nadomeščanje gradbenih materialov,
ki vsebujejo nevarne snovi
1. Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).
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Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ 44,00 EUR/m2 zamenjane azbestne
kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine
300 m2 na posamezni objekt lahko izvede
vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje
krovskih del, za odstranjevanje azbestne
strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje
ministrstva za okolje in prostor.
Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora
kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča
o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju
z odpadki).
J – učinkovita raba vodnih virov
1. Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
2 Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K – oskrba s pitno vodo
1. Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na
podlagi predračuna izvajalca in vključujejo
tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani
vsi stroški naložbe.
2. Višina sredstev: višina sredstev po
tem pozivu znaša 12 milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera je fiksna nominalna
v višini:
3,20% za kredite z odplačilno dobo do
5 let,
3,90% za kredite z odplačilno dobo od
vključno 5 let in največ do 10 let.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ 10
let.
c) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih
stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju,
je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00
EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov
naložbe:
– gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (1.E),
– raba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije (1.C) in
– obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, in sicer dveh v točki 1.D oziroma enega ukrepa
v točki 1.D in enega v točki 1.A ali 1.B ter
kateregakoli preostalega ukrepa tega poziva. Priznani stroški posameznega ukrepa ne
morejo presegati 20.000,00 EUR.
d) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih
delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne
pravice na nepremičninah, kjer bo naložba
izvedena,
– ožji družinski člani upravičencev iz
predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši
ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem last
nika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
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Za kredite za posamezno naložbo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more
preseči predračunske vrednosti priznanih
stroškov naložbe, skupna vrednost kreditov
pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isti
objekt oziroma naložbo. Omejitev skupne
vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne
velja v primeru kreditiranja naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več stanovanji.
Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik
pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne nesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod pogojem,
da je ta kreditno sposoben po oceni banke
in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu
s pogoji poziva.
Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe
za posamezen namen ali ukrep že prejel
kredit ali nepovratna sredstva na drugih razpisih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Sklad, za
ta namen ali ukrep ne more pridobiti kredita
po tem pozivu.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega poziva so
vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji posamični kredit znaša 20.000,00
EUR oziroma 40.000,00 EUR, kot določa
točka 3.c poziva, najnižji znesek kredita pa
2.000,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za
kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit
vrača v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti
nižje od 40,00 EUR in ne višje od prostega
dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora
po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne
prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za
izplačilo najmanj znesek v višini minimalne
plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri
obračunu anuitet se bo uporabljal linearni
način izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in
vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena
banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom
Sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 35,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno 22,00
EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja
kredita za prvo koledarsko leto se plača ob
podpisu kreditne pogodbe),
– za zavarovanje vračila kredita je zavarovalna premija odvisna od odplačilne dobe
kredita, in sicer:
Zavarovalna premija
v% od zneska
zavarovalne osnove
0,39%
0,48%
0,66%
0,95%
1,26%
1,44%
1,48%
1,53%
1,59%
1,67%

Odplačilna doba
do 1 leta
od 1 do < 2 let
od 2 do < 3 let
od 3 do < 4 let
od 4 do < 5 let
od 5 do < 6 let
od 6 do < 7 let
od 7 do < 8 let
od 8 do < 9 let
od 9 do 10 let

Stran

183

Stran

184 /
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Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli.
Višina kredita
v EUR
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Odplačilna
doba
v mesecih
36
36
59
60
72
120
36
59
60
72
120
36
59
60
72
120
36
59
60
72
120

Anuiteta
v EUR
58,34
145,85
91,70
91,86
78,00
50,39
291,69
183,40
183,71
156,00
100,77
583,39
366,80
367,43
311,99
201,54
1.166,78
733,60
734,86
623,99
403,08

Stroški ob podpisu
pogodbe
v EUR
54,95
84,88
103,17
114,37
118,12
135,98
134,76
171,34
193,73
201,23
236,94
234,52
307,68
352,46
367,46
438,89
434,04
580,36
669,92
699,92
842,77

Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Izračunana
je ob predpostavki, da je kredit odobren
po pogodbeni obrestni meri 3,2% letno in
za odplačilno dobo do 5 let oziroma 3,90%
letno za odplačilno dobo vključno od 5 let
naprej, da je odobren in izkoriščen na zadnji
dan v mesecu ter prenesen v odplačilo naslednji dan. V izračunu EOM so upoštevani
stroški sklenitve kreditne pogodbe, stroški
zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja, prišteje pa se jim še sorazmerni delež
stroškov vodenja za prvo leto odplačevanja
(največ 22,00 EUR).
Izračun se spremeni, če se spremenijo
postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih
(stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi
nerednega odplačevanja kredita, morebitni
stroški nakazovanja mesečnih obveznosti
in podobno).
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati 17,50 EUR.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila
pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev
takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva koriščenja do vračila kredita
po zakonski zamudni obrestni meri. Sklad
lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. Sklad ima

EOM v %
7,30
5,18
4,84
5,79
5,65
5,37
4,60
4,34
5,22
5,11
4,90
4,27
4,08
4,94
4,84
4,66
4,10
3,96
4,79
4,71
4,54

pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo kredita, dodeljenega po
tem pozivu.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Dokumentacijo za prijavo na poziv
z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko
skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo
po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo
je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Pozivi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– za naložbo, ki se izvaja na oziroma
v obstoječi stavbi oziroma gre za objekt ali
stavbo v gradnji, mora biti vlogi priloženo
veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen oziroma se gradi
skladno s predpisi o graditvi objektov,
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od
dneva objave poziva v Uradnem listu RS
dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve
vseh sredstev, vendar najkasneje do 28. 1.
2011.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen
z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08),
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 in 70/08) ne določa drugače.
Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za
pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane
elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Sklad odločil
o vlagateljevi pravici do kredita.
Pritožba zoper odločbo Sklada ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni
spor.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo,
da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka
za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo,
ki jo pošlje na Sklad, nepreklicno odpove
pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto
naložbo z novo vlogo v skladu z določbami
tega poziva.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena
v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh
pregleda dokumente in zahteva morebitne
dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi
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kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku
10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in
pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita
preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za
namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali
v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže
banka kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov:
1) celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po
prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku
naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca
odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni
list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz
namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2,
mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Prav tako
mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E,
razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne
črpalke po sistemu voda – voda. Pri ukrepu
1.B, razdelek 1, pa mora predložiti potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo
ustrezno potrdilo, kolikor je sistem izdelan
v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila
kredita uskladi s predloženimi računi. Banka
za vsak izplačani del kredita obračunava
pogodbene (interkalarne) obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno
zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali
posameznih postavk. V utemeljenih primerih
Sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in
zneska kredita.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali
nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec
zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne
pogodbe in je nova predračunska vrednost
upravičenih stroškov nižja, se ustrezno nižji
znesek kredita določi v dodatku h kreditni
pogodbi.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka
za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad
za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6
mesecev. Sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov
o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek
naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za
izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam

ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in
novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni
pred potekom roka za zaključek naložbe ne
dostavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do neizkoriščenega dela
odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa lahko Sklad zaradi nenamenske porabe
sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški izterjave.
Banka prenese kredit v odplačilo prvi
dan v naslednjem mesecu po zaključenem
koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta
dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem
anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka
pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke
kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na
njegovem osebnem transakcijskem računu.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1224/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo počitniških kontejnerjev
I. Predmet prodaje so počitniški kontejnerji
1. Kontejner – mobilaro blok št. 90-0959,
lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju –
tipični pločevinasti kontejner (dimenzije 6,00
x 2,20 m + 3,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči; pred vhodom v kontejner je plato
z betonsko ploščo (dimenzije 2,30 x 3,00 m).
Plato in kontejner so prekriti s pločevinasto
kritino. Kontejner je postavljen leta 1990,
v kampu Lopari na Malem Lošinju. Skupaj
s kontejnerjem se prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini kuhinja, 4 kosi omar,
hladilnik, sesalec, postelja (oprema je nabavljena od leta 1996 dalje).
Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je
7.383,88 EUR brez DDV.
Cena opreme je 510,55 EUR brez DDV.
2. Kontejner – mobilaro blok št. 86-0634,
lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju
– tipični pločevinasti kontejner (dimenzije
6,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči;
pred vhodom v kontejner je plato z betonsko
ploščo (dimenzije 2,30 x 6,00 m). Plato in
kontejner so prekriti z leseno strešno konstrukcijo in kriti z opečno kritino. Kontejner
je postavljen leta 1986, v kampu Lopari na
Malem Lošinju. Skupaj s kontejnerjem se
prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini
kuhinja, kavč, 2 kosa omar, sesalec, hladilnik (oprema je nabavljena od leta 1998
dalje).
Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je
4.303,44 EUR brez DDV.
Cena oprema je 1.337,86 EUR.
3. Kontejner – mobilaro blok št. 89-0254,
lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju
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– tipični pločevinasti kontejner (dimenzije
6,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči;
pred vhodom v kontejner je plato z betonsko
ploščo (dimenzije 2,30 x 6,00 m). Plato in
kontejner so prekriti z leseno strešno konstrukcijo in kriti z opečno kritino. Kontejner
je postavljen leta 1986, v kampu Lopari na
Malem Lošinju. Skupaj s kontejnerjem se
prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini
kuhinja, kavč, 2 kosa omaric, sesalec, hladilnik (oprema je nabavljena od leta 1998
dalje).
Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je
4.303,44 EUR brez DDV.
Cena oprem je 1.337,86 EUR brez
DDV.
Vsi trije kontejnerji se nahajajo v počitniškem kampu in stojijo na zemljišču, ki ni last
Telekom Slovenije d.d.
Telekom Slovenije d.d. prodaja kontejnerje kot premičnine (oprema – osnovna
sredstva), ki stojijo na zakupljenem zemljišču. Zakup zemljišča in vsa razmerja
z upravnikom kampa si bo kupec kontejnerjev moral urediti sam na svoje stroške.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako
»Ponudba za nakup kontejnerja z opremo
– ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 23. 2. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 23. 2. 2010, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke o kontejnerju, za katerega kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezni kontejner, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne-prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES.
Drugi pogoji:
Kontejnerji se prodajajo kot premičnine,
po načelu “videno–kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na dodano vrednost.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 1. 3. 2010.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezni kontejner bo odločala predvsem
višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave,
kljub prejetim ponudbam, ne sklene pravnega posla z nobenim od ponudnikov.
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Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za trženje hotelov in apartmajev, pri Ani Andolšek, na tel. 01/234-16-75
ali 041/360-621, vsak delovni dan.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-1261/10
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane
z dne 17. 12. 2009 in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 1.
2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
II. Predmet prodaje
Poslovni prostor št. 4.E, kotlovnico,
v izmeri 393,92 m2 v poslovni stavbi, parc.
št. 887/19, ter zemljišči parc. št. 887/12
v izmeri 774 m2 in parc. št. 887/31 v izmeri
3.017 m2, vse k.o. Dolenja Dobrava.
Prodajajo se vse nepremičnine skupaj,
ker predstavljajo funkcionalno povezano
celoto.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je
urejeno.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnine skupaj
znaša 197.432 EUR. Prodaja nepremičnin
pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%) in DDV (20%). Davek na promet z nepremičninami, DDV in
stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske
pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
V. Varščina za resnost ponudbe: za
resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje en dan pred rokom, ki velja za
oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane, številka
01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna
enota Kranj, ter obvezno navesti namen
nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti
model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo
o vplačilu varščine je obvezni sestavni del
ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter za-
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časnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na
spletnih straneh Občine,
– investicijski program, pripravljen skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Če investicijski program ne bo pripravljen skladno
z navedeno Uredbo in ne bo izkazoval izpolnjevanja obveznosti iz drugega odstavka
VII. točke tega javnega poziva, se bo ponudba štela za neustrezno.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Dodatni pogoji prodaje:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Občina Gorenja vas - Poljane lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če kupec v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec
odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati
dano varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec v navedenem roku ne plača
celotne kupnine, velja da je kupec odstopil
od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano
varščino,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb.
Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla
z najugodnejšim ponudnikom,
– prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet
tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu
(Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu
upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji,

kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez
obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo
lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10
letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta
pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi.
V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno
zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti:
– da bo na kupljeni lokaciji opravljal dejavnost oskrbe s toplotno energijo Gospodarske cone Todraž,
– da bo, najkasneje v dveh letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, v nepremičnine iz II. točke oziroma v opremo, ki se bo
nahajala v njih, nepovratno investiral sredstva v minimalni višini 500.000,00 EUR za
namen zamenjave virov energije na lesno
biomaso.
Obveznosti iz te točke so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova
kršitev je podlaga za odstop prodajalca od
te pogodbe.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 2. 2010, do
10. ure, na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno
odpiranje ponudb bo 10. 2. 2010, ob 12.30,
v sejni sobi, na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo,
pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-1200/10
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Letnega
program prodaje občinskega stvarnega in
finančnega premoženja za leto 2010 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega
premoženja Občina Pivka z dne 15. 1. 2010
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
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2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je poslovno-stanovanjski objekt na naslovu Kolodvorska cesta 19,
v Pivki, s pripadajočimi zemljišči, in sicer:
– parcelna št. 237/19, stavbišče, v izmeri
385 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova vas,
– parcelna št. 237/22, dvorišče, v izmeri
627 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova
vas ter
– stavbna parcela št. 237/16, v izmeri
359 m2, vpisana v vl. št. 917, k.o. Radohova vas.
Zemljiškoknjižni lastnik navedenih nepremičnin je Občina Pivka.
Predmet prodaje so vsa zgoraj navedena
zemljišča skupaj. Skupna površina kompleksa znaša 1371 m2, od tega poslovno-stanovanjski enonadstropni objekt 385 m2, ostalo
so funkcionalne površine. Skupna uporabna
tlorisna površina poslovno stanovanjskega
objekta znaša 878,44 m2.
V pritličju poslovno-stanovanjskega
objekta se nahaja poslovni prostor v izmeri
46,64 m2, vpisan v vl. št. 646/2, k.o. Petelinje, ki je v zasebni lasti in ni predmet prodaje po tem razpisu.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.
Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic,
kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet prodaje znaša 191.880,00 EUR.
Kupec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri
Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine Kolodvorska 19«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži v plačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega

registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično
številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– originalno dokazilo s strani banke ali
druge finančne organizacije o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene, ter celotno številko transakcijskega računa in naziv
banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 15. 2. 2010, do 10. ure na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb –
Kolodvorska 19 – ne odpiraj«
11. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 16. 2.
2010, ob 12.30, v prostorih Občine Pivka.
Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz
postopka o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet
dni po prejemu poziva za dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 1/2010
Ob-1221/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvar-
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nem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za potrebe Občine Nazarje v letu
2009 (sprejet na 23. seji Občinskega sveta
dne 22. 10. 2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00,
faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 11 komunalno op
remljenih zemljišča (gradbenih parcel)
v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov. Parcele, ki so označene s črko A in B, je možno
združiti.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– P2 – A, v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16, v izmeri 11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri 2.371 m2
in parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2, vse k.o.
Prihova,
– P2 – B, v skupni izmeri 2.808 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v izmeri
1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri 1.388 m2
in parc. št. 47/87 v izmeri 372 m2, vse k.o.
Prihova,
– P3 – A, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri
715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri 1.635 m2,
obe k.o. Prihova.
– P3 – B, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/89, v izmeri 2.253 m2 in parc. št. 1200/65, v izmeri
97 m2. obe k.o. Prihova.
– P4 – B, v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri
292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2,
parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc.
št. 47/92, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64,
v izmeri 203 m2 in parc. št. 47/11, v izmeri
443 m2, vse k.o. Prihova.
– P5 – A, v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri
1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri 882 m2,
parc. št. 46/5 v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova,
– P5 – B, v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4 v izmeri
506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2,
parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o.
Prihova,
– P6, v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri
1.006 m2, 47/122, v izmeri 2.663 m2, obe
k.o. Prihova,
– P7 – A, v skupni izmeri 1.905 m2.
Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105,
v izmeri 800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri
1.105 m2, obe k.o. Prihova,
– P7 – B, v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri
825 m2, obe k.o. Prihova.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova,
v tako imenovani Prihovski gmajni, ki leži ob
regionalni cesti Radmirje–Mozirje. Zemljišča
so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti. So komunalno urejena. Dokončana
je gradnja I. faza komunalne ureditve kar
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pomeni, da je zgrajeno cestno omrežje (v
makadamski izvedbi), vodovodno omrežje,
toplovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje (meteorna kanalizacija z razbremenilnimi
bazeni, fekalna kanalizacija), elektro in TK
omrežje. Asfaltiranje cestnih površin bo izvedeno v letu 2010.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih
pravic, kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba
v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– P2 – A izklicna cena je 156.455,00 €,
– P2 – B izklicna cena je 182.520,00 €,
– P3 – A izklicna cena je 152.750,00 €,
– P3 – B izklicna vena je 152.750,00 €,
– P4 – B izklicna cena je 176.475,00 €,
– P5 – A izklicna cena je 155.675,00 €,
– P5 – B izklicna cena je 137.995 €,
– P6 izklicna cena je 238.485 €,
– P7 – A izklicna cena je 123.825,00 €,
– P7 – B izklicna cena je 119.145,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine: (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve
računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati
vrednost nepremičnine po ponujeni ceni
vključno z davkom na dodano vrednost.
Plačilo celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis
v zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati
varščino v višini 10% ponujene cene za
zemljišče na podračun Občine Nazarje,
št. 01283-0100018921, odprt pri Upravi za
javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine za IOC Prihova«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži
plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
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9. Rok za oddajo ponudb: ponudba
mora biti dostavljena na naslov: Občina
Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
z oznako »Ponudba za nakup parcel v IOC
Prihova – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 19. februarja 2010, do 9. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v petek, 19. februarja 2010,
ob 10. uri, v prostorih Občine Nazarje.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini
izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo
prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe.
Po prejemu novih ponudb bo prodajalec
izbral najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Prodajalec oziroma
Komisija lahko postopek zbiranja ponudb
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni
ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno
obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, pri Jožefi Ribežl, tel. 03/839-16-00.
Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si,
http://www.ioc-prihova.si, v pisni obliki pa
jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu
Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Ob-1253/10
Na podlagi drugega odstavka 20. člena
Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
(Uradno glasilo, št. 5/2005), v skladu s 24.
členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) Občina Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem: Občina
Bovec poziva nove zavezance iz 9. člena
Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
(lastnike počitniških hiš in stanovanj na ob
močju Občine Bovec) k oddaji podatkov.
Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani priloženi obrazec in jih do
vključno 16. 2. 2010 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec.
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OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v občini Bovec (zavezanca):
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: ____________________________________________________
Matična številka: _____________________

Davčna številka: _______________________

Telefonska številka: __________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: ______________________________________________________
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ________ m2

Število ležišč: ____________

Lastnik z dne: _______________________
Kraj in datum: _______________________

Podpis zavezanca: ____________________________

II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo
oprostitvene razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance
po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec), da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2009, kot sledijo iz druge alinee 7. člena
Odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili) podajo vlogo za delno/polno oprostitev plačila letnega pavšalnega zneska turistične takse za leto 2009. Iz
preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo
zgolj podatki o uporabni površini in številu
ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako
leto sproti za preteklo leto.
Morebitne vloge z oprostitvenimi razlogi
in utemeljitvijo pošljite na naslov: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
do vključno 16. 2. 2010.
Odlok o turistični taksi v Občini Bovec
ter predpisani obrazec za posredovanje
podatkov sta v elektronski obliki dostopna
na spletni strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna koli pojasnila smo
vam na voljo na tel. 05/38-41-911 (kontaktna
oseba: Patricija Muršič).
Občina Bovec
Ob-1201/10
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju
pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99), Zakonu o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 72/93)
ter pravilniki, ki urejajo to področje, Univerza
v Novi Gorici objavlja
vabilo
k predložitvi ponudbe
za opravljanje strokovnih nalog
v zvezi z zagotavljanjem varnosti
pri delu in varstvom pred požarom
Predmet razpisa:
1. izvajanje strokovnih nalog, ki so določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu,
2. izvajanje strokovnih nalog, ki so določene z Zakonom o varstvu pred požarom.
Ad 1. izvajanje strokovnih nalog, ki so
določene z Zakonom o varnosti in zdravju
pri delu:
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– svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev
za delo,
– svetovanje delodajalcu glede opreme
delovnih mest in delovnega okolja,
– izdelovanje strokovne podlage za izjavo o varnosti,
– opravljanje periodičnih pregledov in
preizkusov delovne opreme,
– opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
– izdelovanje navodil za varno delo,
– spremljanje stanja v zvezi z poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkrivanje vzrokov
zanje in pripravljanje poročil za delodfajalca
s predlogi ukrepov.
Ad 2. izvajanje strokovnih nalog, ki so
določene z Zakonom o varstvu pred požarom:
– svetovanje in sodelovanje pri načrtovanju varstva pred požari,
– opravljanje nalog, ki so določene s požarnim redom,
– priprava strokovnih podlag za interne akte o varstvu pred požarom in njihovo
sprotno urejanje,
– opravljanje rednih periodičnih prgledov
in ogledov delovnih in pomožnih prostorov
ter priprave predlogov za odpravo morebitnih ugotovljenih pomankljivosti,
– opravljanje poučevanja in usposabljanja zaposlenih oseb, pregled in meritve hidrantov, gasilnikov in druge opreme varstva
pred požarom,
– vodenje predpisane evidence s področja varstva pred požarom.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– imajo registrirano dejavnost,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe),
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji.
Univerza bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo za opravljanje strokovnih nalog za določen čas enega leta z možnostjo
podaljšanja.
Vaše ponudbe, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pričakujemo do 14. 2.
2010.
Prijave in kontakti: Tea Stibilj Nemec, tel.
05/33-15-261, elektronska pošta: Tea.Stibilj.Nemec@p-ng.si.
Univerza v Novi Gorici
Št. PDP/EP-13/2010
Ob-1287/10
Na podlagi določil veljavne zakonodaje
in v skladu s 124. členom Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS,
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št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami)
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, nas je dne
26. 1. 2010 z obrazcem P-OPC: Obvestilo
o spremembi pomembnih deležev, obvestila, da je na podlagi sklepa skupščine družbe
PDP, d.d., z dne 17. 12. 2010 o dokapitalizaciji s stvarnimi vložki, sodelovala v dokapitalizaciji družbe PDP, d.d., na podlagi česar
je vpisala in vplačala 410.271 delnic družbe
PDP, d.d., z oznako DPSR. Delnice so bile
dne 21. 1. 2010 izdane v KDD.
Po izdaji novih delnic je Slovenska odškodninska družba, d.d., imetnica 410.271
delnic družbe PDP, d.d., z oznako DPSR,
kar predstavlja 22,96% delež vseh izdanih
delnic družbe PDP, d.d.
PDP Posebna družba
za podjetniško svetovanje, d.d.
izvršni direktor PDP, d.d.
Matej Golob Matzele
Št. PDP/EP-13/2010
Ob-1286/10
Na podlagi določil veljavne zakonodaje
in v skladu s 124. členom Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami)
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, nas je dne 26. 1.
2010 z obrazcem P-OPC: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev, obvestila, da
je na podlagi sklepa skupščine družbe PDP,
d.d., z dne 17. 12. 2010 o dokapitalizaciji
s stvarnimi vložki, sodelovala v dokapitalizaciji družbe PDP, d.d., na podlagi česar je
vpisala in vplačala 1.197.037 delnic družbe
PDP, d.d., z oznako DPSR. Delnice so bile
dne 21. 1. 2010 izdane v KDD.
Po izdaji novih delnic je Kapitalska družba, d. d., imetnica 1.322.037 delnic družbe
PDP, d. d., z oznako DPSR, kar predstavlja
73,98% delež vseh izdanih delnic družbe
PDP, d. d.
PDP Posebna družba
za podjetniško svetovanje, d.d.
izvršni direktor PDP, d.d.
Matej Golob Matzele
Št. 007-6/2010/2
Ob-1226/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 12.
člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni
list RS, št. 49/02, 75/03 in 71/07) objavlja
imenovanje sodne tolmačke z dne 13. 1.
2010:
1. Svetlana Babič, imenovana za sodno
tolmačko za hrvaški jezik.
Ministrstvo
za pravosodje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2006/27 (134-13) Ob-1225/10
V register političnih strank se pri politični stranki Liberalni demokraciji Slovenije,
s kratico imena LDS in s sedežem v Ljub
ljani, Slovenska cesta 29 ter z matično
številko: 5837090, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Uroš
Petohleb, EMŠO: 1311979501039, Državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ljubljanska cesta 58, Postojna.
Št. 2153-20/2006/9
Ob-1268/10
V register političnih strank se pri politični stranki Novi demokraciji Slovenije,
s kratico imena NDS in s sedežem v Stični,
Stična 50a ter z matično številko: 5954088,
vpiše sprememba statuta, sprememba sedeža v: Dravograd, Mariborska cesta 11
in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jožef
Rižnik, EMŠO: 1801953500422, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Mariborska cesta 11, Dravograd.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2009-003-3
Ob-8676/09
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, z dnem 6. 1. 2010, preneha
hraniti pravila, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 26, z nazivom: Pravila za delovanje sindikata v zavodu, sindikata
z imenom: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije Center za socialno
delo Tržič in sedežem: Tržič, Usnjarska
ulica 3.
Št. 101-5/2009
Ob-8689/09
Pravila sindikata KNG družbe Hecht
SLO d.o.o., Podskrajnik 19, 1380 Cerknica, ki so bila vpisana v evidenci statutov
sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod
zaporedno številko 45 dne 26. 5. 2003, se
prenehajo hraniti in se izbrišejo iz evidence
z dnem dokončnosti te odločbe.
Št. 101-2/2009-6
Ob-1053/10
1. Pravila sindikata Elektroservisi,
Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, Sindikata Elektroservisi d.d., s sedežem Dobrave 6, 1236 Trzin,
se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zaporedno številko 101-2/2009.
2. Sindikat ima določeno identifikacijsko
matično številko 1115987000.
Št. 101-25/2009-2
Ob-1054/10
Pravila o delovanju Sindikata delavcev
v zdravstveni negi, SE Sončni dom d.o.o.,
ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na
podlagi odločbe številka 141-4/2004-112,
z dne 18. 2. 2004 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno številko 4/2004, z dne 17. 2. 2004,
se zbrišejo iz evidence statutov sindikatov
z dne 31. 12. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko
30, z dne 31. 12. 2009.
Št. 101-1/2010
Ob-1140/10
Pravila ZSSS Sindikata Vino Brežice,
Cesta bratov Cerjakov 33, 8250 Brežice,
se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 024-22/93.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1308/10
Popravek
Objava v Uradnem listu RS po 64. členu
Zakona o medijih, objavljena v Uradnem
listu RS, št. 4/10, Ob-1114/10 se pravilno
glasi:
»Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v premoženjskem stanju Tehniške založbe d.d. najmanj 5 odstotni delež kapitala
ali najmanj 5 odstotni delež upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12.
2009.
Territorium d.o.o., Banjavčičeva 22,
10000 Zagreb, Hrvaška,
Hypo Alpe Adria Banka AG, Alpen Adria
Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija.
Nadzorni svet: Bojan Švigelj, Mitja Grum,
Samo Razinger.
Uprava: Blaž de Costa.«
Uredništvo
Ob-1230/10
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Kanal A, d.o.o. najmanj
5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1231/10
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja POP TV, d.o.o. najmanj
5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1232/10
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo
v premoženju izdajatelja Televideo Ljub
ljana d.o.o. najmanj 5% delež kapitala ali
5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva
26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1233/10
Družba RADIO NET d.o.o. objavlja naslednje:
– izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
– naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor
– medij: RADIO NET FM
– zvrst medija: radijski program
– način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz in 99,8
Mhz
– ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj
5% delež upravljalskih oziroma glasovnih
pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000
Maribor
– ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc,
Dvorakova 12, 2000 Maribor.

Ob-1234/10
1. Ime medija: Sponka.tv in TV nakupi.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.
Ob-1235/10
Televizijski program: Kabelska televizija
Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor Franc
Kociper.
Ob-1236/10
V skladu s 64. členom Zmed objavljamo,
da ima družba Megaline d.o.o., Stegne 21c,
1117 Ljubljana, 100% lastniški in upravljalski
delež v družbi R GAMA MM d.o.o., Stegne
21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj radijskega programa Radio Ekspres.
Ob-1237/10
Pravna oseba: ATV Babnik & Co d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija – 100%
lastnik in upravljalec.
Ob-1247/10
Ime medijev:
– Radio Ptuj
– Štajerski tednik
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Paam invest, d.o.o., Osojnikova cesta
3, 2250 Ptuj: 21,26%.
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%.
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10,00%.
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica
6, 2250 Ptuj: 9,38%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongarc – član, Slavko Ribarič, član.
Ob-1248/10
Finance z oglaševanjem.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria Zeleni val
d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Grosuplje).
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Objave gospodarskih družb
Ob-1227/10
Likvidacijski upravitelj MIT – Ljudska
univerza Radlje ob Dravi, Javni zavod za
mladino, izobraževanje in turizem, odvetnik
Miran Ocepek, na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv
upnikom:
1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
je dne 29. 6. 2009 sprejel Sklep o prenehanju MIT – Ljudska univerza Radlje ob Dravi, Javni zavod za mladino, izobraževanje
in turizem z likdvidacijo. Za likvidacijskega upravitelja je bil določen odvetnik Miran
Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom z dne 30. 11. 2009 vpisalo začetek
likvidacijskega postopka.
2. Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavo svoje terjatve v roku 30 dni
od dneva objave na naslov: Odvetnik Miran
Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.
3. Upniki naj k prijavi priložijo dokaze
o obstoju in višini terjatve.
Likvidacijski upravitelj
odvetnik Miran Ocepek
Ob-1228/10
Likvidacijski upravitelj Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi,
odvetnik Miran Ocepek, na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
poziv upnikom:
1. Občinski svet Občine Radlje ob Davi
je dne 29. 6. 2009 sprejel Sklep o prenehanju Javnega stanovanjskega sklada Občine
Radlje ob Dravi z likvidacijo. Za likvidacijskega upravitelja je bil določen odvetnik
Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj
Gradec. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
je s sklepom z dne 30. 11. 2009 vpisalo začetek likvidacijskega postopka.
2. Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
od dneva objave na naslov: Odvetnik Miran
Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.
3. Upniki naj k prijavi priložijo dokaze
o obstoju in višini terjatve.
Likvidacijski upravitelj
odvetnik Miran Ocepek
Ob-1259/10
Na podlagi 495. člena ZGD-1 je edini
družbenik v družbi Big Bang, trgovina in
storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, matična številka: 5464943000
(v nadaljevanju: Družba), dne 21. 1. 2010
sprejel sklep o delnem vračilu naknadnih
vplačil v višini 4.000.000,00 EUR. Zaradi
varstva upnikov bo navedeni znesek družbenikom izplačan po poteku trimesečnega
zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa edinega družbenika Družbe o delnem vračilu naknadnih
vplačil, je bilo hkrati ugotovljeno, da naknadna vplačila niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni vložki
v celoti vplačani, da Družba nima izgub in
nima neporavnanih obveznosti ter da vračilo
naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega
vpliva na kritje osnovnega kapitala Družbe.
Big Bang, d.o.o.
Bojan Knuplež, direktor

Ob-1306/10
Bioplin, Kolar Marjan s.p., Logarovci 19,
9242 Križevci pri Ljutomeru, matična številka 3005968000, v skladu z 75. členom
ZGD obveščam, da bom dne 30. 4. 2010
prenehal opravljati dejavnost v organizacijski obliki kot samostojni podjetnik, ker se
bom v skladu s 668. členom Zakona o gospodarskih družbah preoblikoval v družbo
z omejeno odgovornostjo, ki bo od dne
1. 5. 2010 dalje še naprej opravljala enako
dejavnost ter prevzela vse terjatve in obveznosti v smislu univerzalnega pravnega
nasledstva.
Bioplin
Marjan Kolar s.p.
Št. 14
Ob-1300/10
Likvidacijski upravitelj zavoda Zveza
splošnih knjižnic – v likvidaciji, matična
številka: 1732200000, pri katerem je na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub
ljani Srg 2010/137 z dne 13. 1. 2010 vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu s 412.
členom Zakona o gospodarskih družbah
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do zavoda Zveza splošnih knjižnic
– v likvidaciji. Prijave terjatev se pošljejo
na naslov likvidacijskega upravitelja mag.
Branko Goropevšek, Milčinskega ulica 14,
3000 Celje.
Likvidacijski upravitelj
mag. Branko Goropevšek

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1270/10
Direktor družbe FLOK d.o.o., Sadarjeva
ulica 3, 1218 Komenda, družba je vpisana
v sodno/poslovni register AJPES v matično št. 5693314000, skladno z določbami
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 78.939,00 EUR se zmanjša za znesek
24.022,70 EUR, tako da bo nov osnovni kapital družbe znašal 54.916,30 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
FLOK d.o.o.
direktor Srečo Krmavnar

Sklici skupščin
Ob-1238/10
Na podlagi določb Zakona o gospo
darskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Internetno bratstvo in
mreža, svetovanje in oglaševanje d.d., Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št. 3301125000,
sklicujem

skupščino
družbe Internetno bratstvo
in mreža d.d.,
ki bo v Novi Gorici, dne 1. 3. 2010, s pričetkom ob 11. uri, na sedežu notarke Katjuše Gorjan, Ul. XXX. Divizije 23, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Helena Devetak, ki bo
tudi preštevalka glasov. Zapisnik o poteku
skupščine bo vodila notarka Katjuša Gorjan
iz Nove Gorice.
2. točka: Povečanje osnovnega kapitala
in sprememba statuta.
Predlogi sklepov:
2.1. Osnovni kapital družbe v znesku
5.051.755,00 EUR se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku največ 1.000.000,00
EUR tako, da znaša največ 6.051.755,00
EUR.
2.2. Družba po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register izda največ 1.000.000 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic na prinosnika enega
razreda, z emisijskim zneskom posamezne
nove delnice 1,00 EUR. Nove navadne prosto prenosljive kosovne delnice na prinosnika tvorijo z že izdanimi navadnimi prosto
prenosljivimi kosovnimi delnicami na prinosnika isti razred. Število delnic se poveča
v enakem razmerju kot osnovni kapital, tako
da je osnovni kapital družbe po povečanju
osnovnega kapitala razdeljen na 6.051.755
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic
na prinosnika. Znesek v osnovnem kapitalu,
ki pripada posamezni novi prosto prenosljivi kosovni delnici na prinosnika (pripadajoč
znesek) znaša 1,00 EUR.
2.3. Nove delnice v celoti vpiše in vplača
delničar S.C.I. SKYNET, zato bo prva prodaja novih delnic potekala brez ponudbe javnosti in brez objave prospekta, na podlagi
izjeme po prvi alinei 4. točke 50. člena ZTFI.
Novo izdane delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) najkasneje v 30 dneh
od dneva objave v javnem časopisju skladno s 5. členom statuta družbe.
2.4. Končno število novih delnic in končni
znesek povečanja osnovnega kapitala na
podlagi tega sklepa skupščine s sklepom
določi uprava družbe, ob soglasju nadzornega sveta, glede na število dejansko vpisanih
in vplačanih delnic.
2.5. Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
Vpis povečanja osnovnega kapitala in
izdaja navadnih kosovnih delnic bosta objavljeni v Uradnem listu RS.
Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom in dajejo imetniku pravice iz drugega odstavka 176. člena
ZGD-1.
V primeru, da izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bo vpisana v sodni register
v roku enega leta od dneva sprejetja tega
sklepa, se vpisnikom opravljena plačila za
delnice na njihovo zahtevo vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh.
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2.6. Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta glede povečanja osnovnega kapitala.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo na dan objave skupščine vpisani
v delniško knjigo vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana.
Pooblastila morajo biti pisna in se arhivirajo
v družbi.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
ali pooblaščenec svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi družbi najkasneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine dostopno na sedežu
družbe Mejni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. Gradivo bo predloženo tudi
na zasedanju skupščine.
Internetno bratstvo in mreža d.d.
Ob-1262/10
V skladu s Statutom družbe KOPS, Tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska c. 5, Grosuplje, in
295. členom Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje
skupščino
delničarjev družbe KOPS d.d. Grosuplje,
ki bo dne 2. 3. 2010, ob 10. uri, v prostorih vodstva družbe, na sedežu družbe
KOPS d.d. Grosuplje, na naslovu Industrijska c. 5, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine, skupščina imenuje odvetnika Damjana
Škofiča.
2. Soglasje skupščine za prenos premoženja.
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša, da družba KOPS
d.d. Grosuplje prenese več kot 25% svojega premoženja kot vložek v kapital družbe
KOPS Proizvodnja d.o.o., v skladu s pogodbo, ki je priloga zapisnika te skupščine.
Skupščina potrdi pogodbo o prenosu
premoženja na družbo KOPS Proizvodnja
d.o.o., ki je priloga zapisnika te skupščine.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje 27. 2. 2010;
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni

klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 26. 2. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na na e-mail naslov: info@kops.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali
revizorja ni treba utemeljiti.
– bodo poslani družbi Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko
predloge sklepov in volilne predloge družbi
sporočijo tudi po elektornski pošti, in sicer
na e-mail naslov: info@kops.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Industrijska c. 5, Grosuplje, v tajništvu, vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine, od 10. do 12. ure in na uradni
spletni strani družbe, www.kops.si, je dostopno gradivo:
– sklic skupščine;
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda;
– pogodba o prenosu premoženja na
družbo KOPS Proizvodnja d.o.o.;
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice;
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.kops.si.
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
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Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba skupno 92.240 izdanih navadnih,
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
KOPS d.d. Grosuplje
upravni odbor družbe
Ob-1273/10
Na zahtevo delničarja Mercata, finančna
družba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3 (v
nadaljevanju »predlagatelj sklica skupščine«), z dne 15. 1. 2010 in na podlagi tretjega
in četrtega odstavka 295. člena ZGD-1 in
Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, uprava družbe
sklicuje
18. skupščino
delničarjev družbe Menina d.d., Kamnik,
ki bo dne 1. 3. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi pri jedilnici, Šmarca,
Trg padlih borcev 3, Kamnik, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:
skupščina z dnem njenega zasedanja se
predčasno odpokličejo člani nadzornega
sveta: Igor Brnot, Samo Kališnik in Jana
Kern Jeras.
Obrazložitev 2. točke dnevnega reda:
Skupščina družbe je v letu 2009 imenovala člane nadzornega sveta, proti katerim
je bila vložena odškodninska tožba zaradi
oškodovanja družbe, člani nadzornega sveta pa zaradi neenakopravnega obravnavanja vseh delničarjev tudi ne uživajo več zaupanja predlagatelja sklica skupščine.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k 3. točki dnevnega
reda:
Za nove člana nadzornega sveta se za
mandatno dobo 4 let, ki teče od dneva zasedanja skupščine dalje, imenujejo:
1. Dragica Gerželj Stopar, roj. 11. 10.
1953, stanujoča v Lokvi, Lokev 50, prometni
tehnik z več leti direktorskih izkušenj v pokoju;
2. Marko Mencin, roj. 2. 1. 1970, stanujoč v Ljubljani, Pred Savljami 8, univerzitetni
diplomirani inženir, z večletnimi izkušnjami
upravljanja in vodenja podjetij, imetnik certifikata Združenja članov nadzornih svetov,
trenutno zaposlen v družbi Mercata, d.d.,
Ljubljana, kot predsednik uprave;
3. Peter Mahnič, roj. 18. 2. 1961, stanujoč v Portorožu, Stara cesta 21, z večletnimi
izkušnjami vodenja in upravljanja podjetij,
trenutno zaposlen v družbi Alp Adria Holding
d.o.o., kot direktor družbe.
Obrazložitev 3. točke dnevnega reda:
Predlagatelj sklica skupščine predlaga,
da se v nadzorni svet družbe izvolijo zgoraj navedeni kandidati, ki imajo ustrezne in
potrebne izkušnje ter bodo delovali v korist
družbe in vseh delničarjev.
4. Pobude in vprašanja delničarjev
Utemeljitev zahteve za sklic skupščine:
Predlagatelj sklica skupščine zahteva
sklic skupščine z namenom zamenjave
treh članov nadzornega sveta iz razloga,
ker meni, da svoje dolžnosti ne opravljajo
v interesu vseh delničarjev družbe in zato ne
uživajo njihovega zaupanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvami in utemeljitvami je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina,
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d. d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih
borcev 3, vsak delavnik, med 9. in 12. uro,
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 25. 2. 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri
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tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu predlagatelja sklica skupščine in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog, in v skladu
z ostalimi pogoji ZGD-1. Volilnega predloga
delničarja ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku 7 dni in so dani najpozneje na
sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Menina d.d., Kamnik
uprava

Razširitve dnevnih redov
Ob-1305/10
Družba Casino Ljubljana d.d., Miklošičeva 9, Ljubljana, na zahtevo delničarjev Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah (298. člen) in na podlagi sklica
20. seje skupščine delničarjev družbe Casino Ljubljana, d.d., ki bo dne 23. 2. 2010,

objavlja razširitev dnevnega reda pod naslednjo točko:
5. Točka dnevnega reda: obravnava Posebnega revizorjevega poročila in vložitev
tožbe za povrnitev škode
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina delničarjev družbe Casino Ljubljana, d.d. se seznani s Posebnim
revizorjevim poročilom pregleda vodenja
posameznih poslov družbe Casino Ljub
ljana, d.d., pripravljenim na podlagi sklepa
18. Skupščine družbe z dne 8. 5. 2009.
4.2. Skladno z določili 327. člena Zakona o gospodarskih družbah in izhajajoč iz
ugotovitev Posebnega revizorjevega poročila o pregledu vodenja posameznih poslov
družbe z dne 20. 11. 2009, pooblaščene
revizijske družbe ABC Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana,
se zoper organe vodenja in nadzora, ki so
imeli mandat v obdobju, ki je bilo predmet
pregleda posebne revizije, v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v šestih mesecih
od dneva zasedanja te skupščine, vloži tožba za povrnitev škode v zvezi z vodenjem
posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov
organov vodenja in nadzora.
4.3. Za posebnega zastopnika za vložitev tožbe iz točke 4.2. tega sklepa se imenuje odvetnik Peter Fašun.
mag. Barbara Gunčar
začasna predsednica uprave
Casino Ljubljana d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 747/09
Ob-1272/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 747/09 z dne 2. 12. 2009, je bilo dvosobno stanovanje, št. 4, v prvi etaži stanovanjske hiše na naslovu Na vasi 38, Spodnja Idrija, stoječi na parc. št. 36/6, v k.o.
Spodnja Idrija, last zastaviteljice Vande Rupnik, Kajuhova ulica 12A, Idrija, kupljeno
s prodajno pogodbo, sklenjeno v tej notarski
pisarni pod opr. št. SV 437/06 dne 24. 9.
2003, zastavljeno v korist upnika – banke
Posojilnica-Bank Št. Jakob v Rožu, r.z.z.o.j.,
A-9184, St. Jakob 14, Avstrija, EIŠ 1870769
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.775,00 EUR s pripadki.
SV 093/10
Ob-1283/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra opr. št. DK 02/10, opr. št. SV 093/10
z dne 25. 1. 2010, je bilo 3-sobno stanovanje v izmeri 77,90 m2, v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Vanganelska c.
št. 73e, 6000 Koper, stavba stoječa na par.
št. 6310/2, k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice delniške družbe
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, m.
št. 5860571, s sedežem v Ljubljani, Trg Republike št. 2 v višini 100.000,00 EUR glavnice s pp, z obr. mero, ki je spremenljiva
ter je za redne in interkalarne obresti vsota
6-mesečnega Euribor-ja in fiksnega pribitka
v višini 2,35% letno, z zapadlostjo dne 31. 1.
2035 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz
kreditne pogodbe št. 236-22361454358198
z dne 25. 1. 2010, s klavzulo izvršljivosti,
v višini 10.000,00 EUR glavnice s pp, z obr.
mero, ki je spremenljiva ter je za redne in
interkalarne obresti vsota 6-mesečnega Euribor-ja in fiksnega pribitka v višini 2,35% letno, z zapadlostjo dne 31. 1. 2027 in ostalimi
pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe
št. 236-22361454372845 z dne 25. 1. 2010
s klavzulo izvršljivosti.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 170,171,172,
Os-8615/09
173,174,175/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1119/2004
z dne 24. 11. 2004, ki je 10. 12. 2004 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom opr.
št. In 170/2009 z dne 20. 11. 2009, ki je
19. 12. 2009 postal pravnomočen, opr. št.
I 1132/2005 z dne 10. 10. 2005, ki je 22. 10.
2005 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom opr. št. In 171/2009 z dne 20. 11. 2009,
ki je 19. 12. 2009 postal pravnomočen, opr.
št. I 1492/2003 z dne 4. 2. 2004, ki je 27. 2.
2004 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom opr. št. In 172/2009 z dne 20. 11. 2009,
ki je 19. 12. 2009 postal pravnomočen, opr.
št. I 1095/2006 z dne 28. 8. 2006, ki je 16. 9.
2006 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom opr. št. In 173/2009 z dne 20. 11. 2009,
ki je 19. 12. 2009 postal pravnomočen, opr.
št. I 1396/2007 z dne 30. 10. 2007, ki je
14. 11. 2007 postal pravnomočen, v zvezi
s sklepom opr. št. In 174/2009 z dne 20. 11.
2009, ki je 19. 12. 2009 postal pravnomočen
in opr. št. In 175/2009 z dne 4. 12. 2009, je
na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja
Leona Markovčiča, opr. št. IZV 726/2009
z dne 22. 5. 2009, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno
stanovanje, št. 52 (nova oznaka 55), na
naslovu Cesta revolucije 5, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe, k.o. Jesenice, zk. vl.
2082, ki stoji na parceli številka 538, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
last dolžnika Ermina Mulasmajića, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Titova
51, Jesenice, zaradi izterjave 345,76 EUR,
353,28 EUR, 235,27 EUR, 458,24 EUR,
397,89 EUR in 112,82 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 1. 2010
In 99/2008-22
Os-8714/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. I 699/2007
z dne 6. 9. 2007, ki je 4. 6. 2008 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 99/2008
z dne 9. 10. 2008, ki je 22. 10. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr.
št. IZV 602/2008 z dne 16. 9. 2009, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. dela stavbe 11, ki se
nahaja na naslovu Cesta Alojza Travna 23,
Jesenice, ležečega v stanovanjski hiši na
parceli št. 2045/2 in parc. št. 2045/4, k.o. Jesenice (2175), v skupni izmeri 68,44 m2, last
dolžnika Miha Antončiča, zarubljena v korist
upnika Parnad d.o.o. Ljubljana, Cesta v Gorice 33, Ljubljana, zaradi izterjave 621,00
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 1. 2010

In 476/2007
Os-1148/10
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom
o izvršbi opr. št. In 476/2007 z dne 18. 11.
2009, dovolilo izvršbo na predlog upnika
Staninvest, družba za gospodarjenje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, proti dolžnici Jožici Šilec, Zrkovska
63, Maribor, z rubežem nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – dvosobnega
stanovanja št. 2, v izmeri 51,91 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stavbe v Mariboru,
Zrkovska c. 63, zaradi izterjave denarnih
terjatev v skupni višini 3.238,07 EUR s pp.
Rubež nepremičnine je bil objavljen 10. 12.
2009.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 830/2009
Os-7771/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Mojce Štros in Davorina
Žibrik, oba Sneberska 13g, Ljubljana Polje, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 909/89
z dne 30. 3. 1989, sklenjeno med prodajalcem SGP Graditelj, Maistrova 7, Kamnik, in
kupcema Žibrik Davorinom in Štros Mojco,
takrat stanujoča Dermastijeva 8, Mengeš.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 34, v pritličju
stanovanjske stavbe, na naslovu Levčeva
ulica 17, Mengeš, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 1.E, vpisana
v vložku 3331/1, k.o. Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do ene
idealne polovice celotne nepremičnine, 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 11. 2009
Dn 3643/2009
Os-7869/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Politex d.o.o., Cesta borcev 1,
Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe,
sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in Trgovskim podjetjem Napredek Domžale, kot kupcem, dne 16. 6.
1971.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil trgovski lokal, gostinski lokal in
kletna skladišča, v skupni izmeri 718,85 m2,
v zgradbi, stoječi na parc. št. 88, 91 in 92,
k.o. Radomlje, ter zgradbi služeča zemljišča: parc. št. 86/4, 88, 91 in 92, vse k.o. Radomlje. Sedaj so te nepremičnine vpisane

v zemljiški knjigi kot nepremičnina z identifikacijsko številko 21.E v vložku št. 1528/22,
k.o. Radomlje, nepremičnina z identifikacijsko številko 22.E, vpisana v vložku
št. 1528/23, k.o. Radomlje, in parc. št. 88/1,
k.o. Radomlje, vpisana v vložku št. 1198,
k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva ter
na podlagi prodajne pogodbe za nakup nepremičnine, sklenjene med Vele Trgovsko
družbo d.d., Mestni trg 1, Domžale, kot prodajalko in predlagateljem kot kupcem dne
22. 12. 2006.
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 24. 11. 2009
Dn 3641/2009
Os-7870/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Jane in Tomaža Sekavčnik, oba Prešernova cesta 21, Radomlje,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja z dne 18. 10. 1972, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje
ob Savi in predlagateljema kot kupcema.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, v III. etaži in klet
v I. etaži, na naslovu Prešernova cesta 21,
Radomlje, v skupni izmeri 87,67 m2, sedaj
vpisano v zemljiško knjigo kot nepremičnina, z identifikacijsko številko 7.E, vpisano
v vložku št. 1528/8, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva ter na podlagi pogodbe
o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiško
knjižnim stanjem, sklenjenim med predlagateljema ter Občino Domžale dne 8. 5.
2009.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 11. 2009
Dn 4878/2009
Os-7985/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Borisa in Kristine Lunaček, oba Ulica Simona Jenka 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer pogodbe, ki
je bila sklenjena nedoločenega dne, pred
16. 7. 1978, med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in kupcem Janezom
Otrinom, Domžale, Ulica Simona Jenka
9, Domžale, kupoprodajne pogodbe z dne
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16. 7. 1978, sklenjena med prodajalcem
Janezom Otrinom, Ulica Simona Jenka 9,
Domžale, in kupcem Francem Lapajna, Simona Jenka 10, Domžale, in kupoprodajno
pogodbo z dne 5. 6. 1982, sklenjeno med
Francem Lapajne, Simona Jenka 10, Domžale, in kupcem Stankom Flajnikom, stanujoč Simona Jenka 8, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bila garaža št. 5, ki se nahaja med
stanovanjskim blokom št. 8 in 9, Ulica Simona Jenka, Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 5.E, vpisano
v vložku 5661/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do ene
idealne polovice na podlagi kupne pogodbe
z dne 16. 6. 1999, sklenjene med Flajnik
Kristino, Ulica Simona Jenka 8, Domžale,
kot prodajalko ter predlagateljema kot kupcema.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 11. 2009
Dn 4291/2009
Os-7986/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Primož Tomažič, Ulica Simona
Jenka 8, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižni listine – pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne
9. 7. 1971, sklenjena med prodajalcem GIP
Beton Zagorje ob Savi in kupovalko Marijo
Žuna, Prikrnica 8, Moravče.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje s kletnim prostorom, v stolpiču 1, stavbe, stoječe na parc.
št. 4791 in 4794, obe k.o. Domžale, sedaj
vpisana v zemljiško knjigo kot nepremičnina
23.E, v vložku 5657/24, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 7. 2009,
sklenjene med prodajalcem Simon Tomažič,
Ulica Simona Jenka 12, 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 listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 11. 2009
Dn 5055/2009
Os-7987/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Mateja Sladiča, Hribi 20, Škofljica, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe
št. 167/SPB-82 z dne 29. 7. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje in kupcem Hranislavom Zdravkovičem, Rašiška 1, Ljubljana.
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. 26.E, v vložku št. 5731/27, k.o. Domžale.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12. 2000,
sklenjene med prodajalcem Zdravkovič Hranislavom, stanujoč Ljubljanska cesta 76,
Domžale, ter 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 listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 11. 2009
Dn 4889/2008
Os-8479/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Marije in Matije Loboda, oba
Ulica Simona Jenka 12, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 29. 4. 1971 in aneksa k tej
pogodbi z dne 2. 2. 1972, sklenjenih med
kupcema Majdo in Mirom Gavezom, stanujoča Goce Delčeve 52, Ljubljana, in prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi.
Predmet pogodb in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. XX, lociranem v stolpiču na parc.
št. 4791 in 4794, k.o. Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 20.E,
v vložku št. 5657/21, k.o. Domžale, in garaža št. 18, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 6.E, v vložku št. 5660/7,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12.
1996, sklenjene med prodajalcema Gavez
Majdo, Simona Jenka 12, Domžale, in Mirom Gavezom, Murnova 5, Šmarje-Sap, ter
predlagateljema, kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5897/2009
Os-8480/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Caroline 66, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Kranj, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupne pogodbe
št. 2672/83 z dne 21. 3. 1983, sklenjene
med prodajalcem GIP »Obnova« Ljubljana,
takrat Titova cesta 39, Ljubljana, in kupcem
Petrom Paškulinom, Zikova 2, Kamnik, ter
kupoprodajno pogodbo z dne 14. 1. 1986,
sklenjene med prodajalcem Petrom Paškulinom, Zikova 2, Kamnik, ter kupcem Smajom
Etemajem, takrat stanujoč Veljka Vlahoviča
2/b, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bil poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB–II Domžale,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 37.E, v vložku 6086/38, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2009, sklenjene
med prodajalko Angelo Etemaj, Prevoje pri
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Šentvidu, Trdinova pot 5, in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5913/2009
Os-8481/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
Igorja Kocjančiča, Stegne 12, Šmarca, Kamnik, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2544 z dne 12. 1. 1983, sklenjene med
prodajalcem GIP »Obnova« Ljubljana, in kupovalko Frančiško Pirc, stanujočo Pokopališka 12, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjskoposlovnem objektu SPB 2, Domžale, sedaj
vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 31, v vložku 6084/32, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
darilne pogodbe z dne 31. 5. 1994, sklenjeno med darovalko Milico Kocjančič, Stegne
12, Kamnik, in predlagateljem kot obdarjencem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5896/2009
Os-8482/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Združenje šoferjev in avtomehanikov Domžale, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2528 z dne 16. 9. 1981, sklenjene
med prodajalcem GIP Obnova, Titova 39,
Ljubljana, in predlagateljem kot kupcem.
Predmet pogodbe je bil poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem objektu
SPB 2 Domžale, sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnini, št. 41.E, v vložku
št. 6086/42, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5894/2009
Os-8483/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Marije Majhenič, Vodovodna
cesta 16a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2536a z dne 24. 1.
1983, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana in
kupcema Vilijem in Marijo Majhenič, takrat
stanujoča Vodovodna 13, Domžale.
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Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, sta bila dva poslovna prostora, v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB 2 Domžale, sedaj označena v zemljiški knjigi kot
nepremičnina, št. 36.E, v vložku št. 6084/37,
k.o. Domžale in št. 35.E, vpisane v vložku
št. 6084/36, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. D 258/2000 z dne
30. 12. 2002.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5893/2009
Os-8484/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Obsession d.o.o. Storitveno podjetje, Poljanski nasip 6, Ljubljana,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin – kupne pogodbe št. 2636 z dne 12. 1. 1983 in pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 7. 1. 1997, obe sklenjeni med
prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova
cesta 39, Ljubljana, in kupovalko Marijo
Smolnikar, Hrvatski trg 2, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bil poslovni prostor na naslovu Ljubljanska cesta 91, Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 45.E, v vložku 6088/46, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 2. 2006, sklenjene med prodajalcema Zdenko Kokalj in
Stanislavom Kokalj, oba Savska cesta 31a,
Domžale, ter predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5878/2009
Os-8485/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Jožefa in Marjane Leskovec,
oba Ljubljanska cesta 91, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupne pogodbe št. 2508a
z dne 25. 9. 1980 in dodatka h kupni pogodbi št. 5/2508 z dne 28. 8. 1981, sklenjenih med prodajalcem GIP Obnova Ljub
ljana, Titova cesta 39, Ljubljana in kupcema
Marjetko in Sašom Novakom, Malgajeva 16,
Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje št. 13, na naslovu Ljubljanska cesta 91, Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 13.E, v vložku 6088/14 Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev kot skupna lastnina
po nedoločenih deležih na podlagi kupne
pogodbe z dne 25. 1. 1983, sklenjene med
Marjetko Novak in Sašom Novakom, oba
Ljubljanska 91, Domžale, kot prodajalcema
in predlagateljema kot kupcema.
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Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 6617/2009
Os-8516/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Francke Kunavar, Ljub
ljanska cesta 93, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupne pogodbe št. 2658/83,
z dne 18. 2. 1983, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana – TOZD Splošne
gradnje, Titova 39, Ljubljana, in kupovalko
Ireno Pirnat (poročeno Dejak), takrat stanujoča Krtina 3, Dob pri Domžalah.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 93, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 33.E, v vložku 6089/34, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje,
z dne 8. 3. 2001, sklenjene med prodajalcem Radeljak Ilijo in Radeljak Gordane, oba
stanujoča Ljubljanska cesta 93, Domžale, in
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6619/2009
Os-8517/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Brede Saksida, Ljubljanska
cesta 97, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, št. 2707, z dne 30. 6. 1983,
sklenjene med prodajalcem SGp Slovenija
ceste Tehnika Obnova n.sol.o. Titova 38,
Ljubljana, in kupcema Andrejem in Bredo
Saksida, Hranilniška 10, Ljubljana.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 97, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 5.E, v vložku 6083/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
listine, katero vzpostavitev se zahteva ter
na podlagi sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja sklenjenega med Bredo Saksida in Andrejem Saksida pri notarju Miru
Košaku, dne 23. 4. 2004.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6616/2009
Os-8518/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Ivana Jagarinca, stanujočega
Bernikova ulica 11, Domžale, objavlja zače-

tek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupne pogodbe sklenjene
neugotovljenega datuma med letom 1980 in
1983, med prodajalcem GIP Obnova, Titova
cesta 39, Ljubljana, in kupovalko Emono,
Farmo Ihan d.o.o., Breznikova 89, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 91, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 23.E, v vložku 6088/24, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7. 1995,
sklenjene med prodajalcem Emono Farmo
Ihan d.o.o., Breznikova 89, Domžale, in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6618/2009
Os-8519/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Milana Celestina, Ljubljanska
cesta 91, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, št. 2511, z dne 2. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem GIP Obnova, Titova cesta 39, Ljubljana, in kupovalko Majo
Miroslavo Kuzmanović, stanujoča Cigaletova 8, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 91, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 15.E, v vložku 6088/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
prodajne pogodbe, z dne 6. 12. 1991, sklenjene med Vladić-Kuzmanović Miroslavo in
Majo, stanujoča Krnjevo 200 G/II, Rijeka, kot
prodajalko in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6462/2009
Os-8520/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Jureta Velikonja, Ljub
ljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 47/SPB-82 z dne 17. 8.
1982, sklenjene med prodajalcema SGP
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupcema Dušanom in Marjano Zadravec,
Belokranjska 8, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 80, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 77.E v vložku 5502/78, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 4. 1998, sklenjeno med prodajalci Dušanom Zadravcem,
Majo Zadravec in mld. Matejem Zadravcem,
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vsi stanujoči Ljubljanska cesta 80, Domžale
in Juretom Velikonja, stanujočim takrat Gorazdova 15, Ljubljana, ter Mojco Čepin, stanujočo Trdinova 8, Ljubljana, kot kupcema,
ter na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani IV D 1049/2007 z dne
20. 9. 2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6460/2009
Os-8521/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Verice Kamnar, Cesta
na Ozare 10, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe št. E-17/87-K, z dne 9. 8. 1988,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi, in GIP Ingrad Celje, in
kupcem Silvom Arnušem, stanujočim Cesta
V/9, Ljubljana - Polje.
Predmet pogodbe, katerih izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 88, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi, z identifikacijsko številko 60.E, v vložku 5743/61, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2004,
sklenjene med prodajalcem Stjepanom Topolovec, Ljubljanska cesta 88, Domžale, in
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6620/2009
Os-8523/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Božidarja Stupica, Ljub
ljanska cesta 93, Domžale, in Marije Stupica, Štajerska cesta 27, Šentvid pri Lukovici,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe
št. 2664/83, z dne 21. 2. 1983, sklenjene
med prodajalcem GIP Obnova, Titova cesta
39, Ljubljana, in kupcem Janezom Cerarjem, Šentvid pri Lukovici 10.
Predmet pogodbe, katerih izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 93, Domžale, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 3.E, v vložku 6089/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2. 1995,
sklenjene med prodajalcem Cerar Janezom,
Šentvid 10, Lukovica, in predlagateljema kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009

Dn 6621/2009
Os-8524/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Mojce in Janeza Videmška,
oba Ljubljana, Preglov trg 17, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer darilne pogodbe z dne 8. 2.
1992, sklenjene med darovalko Štefanijo
Starovašnik-Krivec, stanujoča Ljubljanska
87, Domžale, in obdarjenko Magdaleno ZorKrivec, stanujoča Pot v Bitnje 8, Kranj.
Predmet pogodbe katere overjeni izvrinik
se je izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu
Ljubljanska cesta 87, Domžale, ki je sedaj
označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko
številko 2.E, v vložku 6086/3, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka za vsakega
do ene idealne polovice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2003, sklenjene
med Magdaleno Zor-Krivec, Ljubljanska ulica 87, Domžale, kot prodajalko in predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 6223/2009
Os-8525/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Dragice Šorn, Tovarniška
ulica 57, Preserje pri Radomljah, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupne pogodbe z dne 20. 10.
1967, sklenjene med prodajalcem Industrija
platnenih izdelkov Induplati Jarše in kupcem
Francem Klemencem, Petrovčeva 34, Domžale, ter prodajne pogodbe, sklenjene nedoločenega dne med 10. 10. 1967 in 23. 3.
1988, med prodajalcem Francem Klemencem, Petrovčeva 34, Domžale, in kupovalko
Ivano Trobec, Tovarniška 57, Preserje pri
Radomljah.
Predmet pogodb, katerih izvirnika kot
tudi fotokopije sta se izgubili, je bila garsonjera na naslovu Tovarniška 57, Preserje pri
Radomljah, sedaj vpisana v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 16.E, v vložku
1381/16, k.o. Homec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2004, sklenjene med prodajalcem Duškom Brečko,
Tovarniška 57, Preserje pri Radomljah, in
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 482/2009
Os-8448/09
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Brkić Sene,
Breg pri Kočevju 81, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 25. 9. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 28, ki je bila
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sklenjena med gradbenim podjetjem Gramiz p.o., Kočevje, Ob mahovniški cesti 11,
kot prodajalcem, in Nose Jožetom, EMŠO
2503933500984, Breg pri Kočevju 81, kot
kupcem, dne 15. 10. 1993, prijavljena za
odmero davka na promet nepremičnin dne
8. 11. 1993, pod številko prejemnega vpisnika K-1121/93, pri RUJP izpostavi Kočevje,
podpis prodajalca pa overjen pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani, Enoti v Ljubljani, dne
14. 12. 1993, katere predmet je stanovanje
številka 3, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega objekta, na Bregu pri Kočevju
81, in meri 49,57 m2.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnice pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 11. 2009
Dn 23338/2008
Os-7412/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pangerc Mateja, Barjanska cesta
68, Ljubljana, ki ga zastopa družba Arkada
nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 503, v 8. etaži, na naslovu Kunaverjeva ulica 12, Ljub
ljana, z ident. št. 40.E, vpisano v podvl.
št. 3342/39, k.o. Dravlje, dne 9. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 23338/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2409/92 z dne 9. 4. 1992, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana in
kupovalko Lukač Milko, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 503, v 8. etaži, na naslovu Kunaverjeva 12, Ljubljana, z ident. št. 40.E, vpisano
v podvl. št. 3342/39, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4.
1992, sklenjene med prodajalko Milko Kulač, Kunaverjeva 12, Ljubljana, in kupcem
Pangerc Matejem, Gorenjska 36, Bled, za
nepremičnino, stanovanje št. 503, v 8. etaži, na naslovu Kunaverjeva ulica 12, Ljub
ljana, z ident. št. 40.E, vpisano v podvl.
št. 3342/39, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih ob 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. 11. 2009
Dn 33030/2008
Os-7728/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nowak Mata, Žaucerjeva 22, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4708/16 – stanovanje št. 6 (stopnišče 1), v 1. nadstropju (3. etaža), s shrambo št. 6 v suterenu (1. etaža), z ident.
št. 1723-0428-104, Žaucerjeva ulica 22,
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Ljubljana, k.o. Vič, dne 5. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 33030/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 176/86-05/1 z dne
14. 11. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, ter Černuta Nowak Lidijo,
Ljubljana, Pavšičeva 6, in Noack Matom,
Ljubljana, Pavšičeva 6, za 3,1 sobno stanovanje, št. 6, v nadstropju/stopnišče-1 bloka
A-2, v izmeri 101,5 m2, z enako oštevilčeno
shrambo v suterenu/stopnišče-1, objekta A2,
v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih ob objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2009
Dn 16251/2008
Os-8316/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rauh Irme, Nusdorferjeva ulica 9, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 10, v 6. etaži, na naslovu Nusdorferjeva ulica 9, Ljub
ljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 1430/10, k.o. Štepanja vas, dne 10. 11.
2009, pod opr. št. Dn 16251/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2404/92, z dne 8. 4. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bajramovič
Šefikom, Nussdorferjeva 9, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 1430/10,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2009
Dn 6283/2009
Os-8317/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žitnik Boštjana, Puhova ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 2, v pritličju z ident.
št. 4.E in shramba št. 2, z ident. št. 5.E,
na naslovu Polanškova ulica 40, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 2214/2, k.o. Črnuče,
dne 8. 6. 2009, pod opr. št. Dn 6283/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o združevanju sredstev za
pridobitev stanovanja št. BS 111/2-8/84,
z dne 3. 1. 1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste Tehnika,
o.sol.o, Titova 38, Ljubljana (kot prodajalko) in Lesjak Andrejem, Bičevje 7, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E in 5.E, vpisano v podvl.
št. 2214/2, k.o. Črnuče;
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– aneksa št. 1, z dne 1. 3. 19876, k pogodbi št. BS 111/12-8/84, o združevanju
sredstev za pridobitev stanovanja, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo SCT,
o.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot prodajalko) in Lesjak Andrejem, Bičevje 7, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E in 5.E, vpisano v podvl.
št. 2214/2, k.o. Črnuče;
– menjalne pogodbe z dne 12. 5. 1993,
sklenjene med Lesjak Andrejem, Bičevje 7,
Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in
Žerjav Irene, Merčnikova 1a, Ljubljana (kot
drugo pogodbeno stranko) ter Pogorelec
Ano, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana (kot
tretje pogodbeno stranko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 4.E in 5.E, vpisano
v podvl. št. 2214/2, 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 8353/2006
Os-8318/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šteblaj Katarine, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Skubic Peter, Cigaletova 7/I, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo, s parc.
št. 769/1, vpisano v vl. št. 109, k.o. Brinje II,
dne 26. 10. 2009, pod opr. št. Dn 8353/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 10. 1974, sklenjene med
Milanovič Ilijo, Zofke Kvedrove 16, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Šteblaj Janezom, Jarška cesta 18, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 769/1,
vpisano v vl. št. 109, k.o. Brinje 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 29027/2008
Os-8355/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Korbar Franca, Njegoševa 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažni boks št. 137, v nadstropju, Garažna hiša Triplex-Stari Vodomat, Ljub
ljana, z ident. št. 137.E, vpisano v podvl.
št. 361/137, k.o. Šentpeter, dne 10. 11.
2009, pod opr. št. Dn 29027/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 8. 11. 1972,
sklenjene med Del Fabro Zdravkom, Rojčeva 18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Frolov
Vladimirjem, Rozmanova 2, Ljubljana ter
Frolov Nino, Potrčeva 4, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.

št. 137.E, vpisano v podvl. št. 361/137, k.o.
Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 31573/2005
Os-8356/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Piciga, C. Ceneta Štuparja 3, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik
iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
za nepremičnino parc. št. 608/1, vpisano
v vl. št. 152, k.o. Skaručna, dne 17. 11.
2009, pod opr. št. Dn 31573/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1996, sklenjene med Starman Frančiško,
Medno 1, Ljubljana (kot prodajalko) in Darjo
Piciga, C. Ceneta Štuparja 3, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino parc. št. 608/1,
vpisano v vl. št. 152, k.o. Skaručna.
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 11. 12. 2009
Dn 26536/2008
Os-8404/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjanović Slavka, Dolenjska c. 38,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 4, v kleti, vhod
1, na naslovu Dolenjska cesta 40, Ljub
ljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 4020/14, k.o. Karlovško predmestje, dne
9. 10. 2009, pod opr. št. Dn 26536/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 443/67 z dne 13. 11. 1967,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem
Žgajnar Bredo, Dolenjska cesta – blok „E“,
Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 4,
v kleti, vhod 1, na naslovu Dolenjska cesta 40, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 4020/14, k.o. Karlovško predmestje;
– kupne pogodbe z dne 14. 4. 1983,
sklenjene med prodajalcem Žgajnar Bredo,
Mala čolnarska 17, Ljubljana, in kupcem
Marjanović Slavkom, Dolenjska 38, Ljub
ljana, za nepremičnino, garažo št. 4, v kleti, vhod 1, na naslovu Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 4020/14, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009

Dn 6729/2009
Os-8406/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nitasim Bejtulahi, Židovska ulica 6,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Milena
Pavšič, Pražakova ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 234.S, vpisano v vl. št. 181,
k.o. Ljubljana mesto, dne 12. 10. 2009, pod
opr. št. Dn 6729/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe z dne 5. 3. 1982, sklenjene med prodajalci Franc (Franz) Radomirjem, Šumatovačka 11, Niš, Franz Vekoslavom, Goriška 11, Ljubljana, in Juvan
Martino (roj. Franz), Goriška 11, Ljubljana,
in kupcema Bejtulahi Nitasim ter Bajtukahi
Zulčufli, oba Židovska ul. 6, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 234.S, vpisano v vl.
št. 181, k.o. Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009

Dn 30787/2008
Os-8408/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kavalič Maje, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa Arkada nepremičnine, Celovška
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 27, v kleti,
na naslovu Šišenska ulica, v Ljubljani, vpisano v podvl. št. 4277/27, k.o. Zgornja Šiška,
dne 9. 11. 2009, pod opr. št. Dn 30787/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-126/66
z dne 3. 11. 1966, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo „Standard“,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalec) in
Buršič Jože, Tugomerjeva 4, Ljubljana, kot
kupec, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 27.E, vpisano v podvl. št. 4277/27, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009

Dn 30662/2008
Os-8407/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini stanovanju
št. 7, v III. nadstropju, z ident. št. 11.E in
shramba št. 7, v kleti, z ident. št. 12.E, na
naslovu Selanov trg 5, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1888/7, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, dne 20. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 30662/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 42/89-VA z dne
23. 11. 1989, sklenjene med SOZD ZIGP
Imos Ljubljana, Linhartova 11a, Ljubljana
(kot prodajalec) in Žohar Mirkom, Šarhova
6, Slovenske Konjice ter Zatler Rosando,
Tržaška 7, Celje (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E in 12.E,
vpisano v podvl. št. 1888/7, k.o. Šentvid
nad Ljubljano,
– menjalne pogodbe z dne 19. 1. 1993,
sklenjene med Weiner Feliksom, Kremžarjeva 16, Ljubljana (kot prvo pogodbena stranka) in Žohar Mirkom, Šarhova 6, Slovenske
Konjice ter Žohar Rosando, Tržaška 7, Celje
(kot drugo pogodbeni stranki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E in 12.E,
vpisano v podvl. št. 1888/7, 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 zgo-

Dn 18501/2005
Os-8469/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 118, v 1. etaži C, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 118.E,
vpisano v podvl. št. 1638/24, k.o. Moste, dne
6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 18501/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Sosesko, podjetjem za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad Moste (kot prodajalcem)
in Občino Ljubljana Moste Polje (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 118.E, vpisano v podvl. št. 1638/24, 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 18. 12. 2009
Dn 31572/2005
Os-8470/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Piciga, C. Ceneta Štuparja 3, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik
iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
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za nepremičnino parc. št. 608/1, vpisano
v vl. št. 152, k.o. Skaručna, dne 17. 11.
2009, pod opr. št. Dn 31572/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1996, sklenjene med
Starman Frančiško, Medno 1, Ljubljana (kot
prodajalko) in Darjo Piciga, C. Ceneta Štuparja 3, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino parc. št. 608/1, vpisano v vl. št. 152,
k.o. Skaručna.
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 18. 12. 2009
Dn 31209/2004
Os-8471/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica
11, Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, na naslovu
Kolodvorska ulica 14A, Ljubljana, stoječo na
parc. št. 2269/5, k.o. Tabor, z ident. št. dela
stavbe 1737-00985-1 in 1737-00985-2, ter
pri nepremičninah na naslovu Kolodvorska
ulica 12A, stoječih na parc. št. 2269/6, k.o.
Tabor z ident. št. dela stavbe 1737-00986-23
in 1737-00986-24 ter z ident. št. dela stavbe 1737-00986-25 in 1737-00986-26, dne
17. 11. 2009, pod opr. št. Dn 31209/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 10/88 z dne 23. 5. 1988, sklenjene med SOZD ZIGP Imos Ljubljana (kot
prodajalcem) in Železniškim gospodarstvom
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino
na naslovu Kolodvorska ulica 14A, Ljub
ljana, stoječo na parc. št. 2269/5, k.o. Tabor, z ident. št. dela stavbe 1737-00985-1
in 1737-00985-2, ter pri nepremičninah na
naslovu Kolodvorska ulica 12A, stoječih na
parc. št. 2269/6, k.o. Tabor, z ident. št. dela
stavbe 1737-00986-23 in 1737-00986-24 ter
z ident. št. dela stavbe 1737-00986-25 in
1737-00986-26.
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 18. 12. 2009
Dn 34644/2004
Os-8472/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dimnik Barice, Papirniški trg 18, Ljubljana, in
Sešek Darinke, Pot v Podgorje 3, Ljubljana,
ki ju zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo na naslovu Papirniški trg 18A,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 4548/4, k.o. Kašelj, dne 24. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 34644/2004, izdalo sklep
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o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
z dne 2. 10. 1968, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) in Škrjanc
Ančko, Vevče 58, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4548/4, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 28696/2005
Os-8476/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vide Grobelnik, Preglov trg 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 145, v 1. nadstropju Gt
3/3, na Osenjakovi ulici v Ljubljani, z ident.
št. 126.E, vpisano v podvl. št. 2195/126,
k.o. Slape, dne 6. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 28696/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. Gt 3/3-105/88
z dne 23. 3. 1988, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) in Hudnik
Jurijem, Leninov trg 9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 126.E, vpisano v podvl. št. 2195/126,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 12284/2008
Os-8497/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Gregorinčič Romanom in Gregorinčič Irmo,
oba Gotska ulica 11, Ljubljana, ki ju zastopa
odvetniška družba Kotlušek in Pavčič, o.p.,
d.o.o., Čufarjeva ulica 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
2-sobno stanovanje, št. 41, v VII. nadstropju, na S-J strani, s kletnim prostorom, na
naslovu Gotska ulica 11, Ljubljana, z ident.
št. 141.E, vpisano v podvl. št. 3261/121,
k.o. Dravlje, dne 27. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 12284/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, neznanega
datuma, sklenjene med Florjančič Kristino,
Gotska ulica 11, Ljubljana (kot prodajalko)
in Gradbenim podjetjem Megrad, Celovška
cesta 136, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 141.E,
vpisano v podvl. št. 3261/121, k.o. Drav
lje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 11528/2008
Os-8498/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu župana zastopa načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL, Nataša Turšič, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini,
parc. št. 189 in parc. št. 190, obe vpisani
v vl. št. 358, k.o. Poljansko predmestje, dne
10. 7. 2009, pod opr. št. Dn 11528/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 06/1-6235 z dne 20. 6. 1973,
sklenjene med Oblak Matejem, Poljanska
43, Ljubljana (kot prodajalcem) in Skladom za urejanje mestnega zemljišča SO
Ljubljana-center, Resljeva 7, Ljubljana, ki
ga zastopa Stanovanjsko podjetje DOM,
Kersnikova 6, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 189 in
parc. št. 190, obe vpisani v vl. št. 358, k.o.
Poljansko 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 22. 12. 2009
Dn 31311/2008
Os-8499/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Savinek Vaneta, Vavpotičeva ulica 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 19, v nadstropju
4. niza, na naslovu Ob Jamovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 419.E, vpisano v podvl.
št. 4019/116, k.o. Vič, dne 9. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 31311/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 421/71 02/5 z dne 7. 10.
1971, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Pečenko Igorjem, Jamova 66, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 419.E, vpisano v podvl.
št. 4019/116, k.o. Vič,
– pogodbe z dne 25. 4. 1992, sklenjene
med Pečenko Igorjem, Leninov trg 5, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Colnar Markom,
Tomažičeva 42, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 419.E,
vpisano v podvl. št. 4019/116, 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 22. 12. 2009

Dn 27858/2008
Os-8500/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hasić Atife, Moškričeva ulica 18, Ljubljana, ki jo
zastopa notar Sikošek Jože, Bravničarjeva
13, Ljubljana, zaradi vknjižbe etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, parc. št. 114, vpisano v vl.
št. 596, k.o. Štepanja vas, dne 30. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 27858/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Cerar Frančiško (kot prodajalko) in
SGP Zidar Kočevje (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 114, vpisano
v vl. št. 596, k.o. Štepanja vas,
– kupne pogodbe z dne 29. 7. 1982,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje, n.sol.o.,
TOZD GS Ljubljana, v stečaju, Moškričeva 18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kovač Stanetom in Kovač Marjeto, oba Šmartno 80, Šmartno pod Šmarno goro (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 114, vpisano v vl. št. 596, k.o. Štepanja vas,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Cerar Frančiško (kot prodajalko) in SGP Zidar Kočevje (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 114,
vpisano v vl. št. 596, k.o. Štepanja vas,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje (kot prodajalcem) in Perc Elizabeto (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
št. 114, vpisano v vl. št. 596, 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 22. 12. 2009
Dn 1872/2008
Os-8501/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kaliopa Dimitrovska Andrews, Ulica bratov Učakar 60, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
1-sobno stanovanje v mansardi, na naslovu Beethovnova ulica 9, Ljubljana, z ident.
št. 912.E, vpisano v podvl. št. 270/13, k.o.
Ajdovščina, dne 3. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 1872/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7. 2001,
sklenjene med Pakrac Višnjo, Trinkova ulica 2, Ljubljana (kot prodajalko) in Levstak
Janezom, Ul. Petra Kozine 1, Dolenja vas
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 912.E, vpisano v podvl. št. 270/13,
k.o. Ajdovščina.
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 po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 31065/2004
Os-8502/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rataj Anice, Moškričeva 36, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino
na naslovu Moškričeva ulica 36, Ljubljana,
stoječo na parc. št. 124/5, k.o. Štepanja vas,
z ident. št. dela stavbe 1732-327-7, dne
24. 11. 2009, pod opr. št. Dn 31065/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. Ku-59/1-61
z dne 2. 10. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Moste-Polje
(kot prodajalko) in Hlastan Juvan Anico, Komenska ulica 28, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino na naslovu Moškričeva ulica 36, Ljubljana, stoječo na parc. št. 124/5,
k.o. Štepanja vas, z ident. št. dela stavbe
1732-327-7,
– menjalne pogodbe z dne 22. 2. 1977,
sklenjene med dr. Kern Maksom, Moškričeva 36, Ljubljana (kot prvo pogodbenikom) in Hlastan Juvan Anico, Moškričeva
36, Ljubljana (kot drugo pogodbenico), za
nepremičnino na naslovu Moškričeva ulica
36, Ljubljana, stoječo na parc. št. 124/5,
k.o. Štepanja vas, z ident. št. dela stavbe
1732-327-7.
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 22. 12. 2009
Dn 31699/2005
Os-8503/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Medvešek Pušnik BPH
d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Mramor & Sorta
iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino z ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 332/12, in nepremičnine
z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 332/13,
obe nepremičnini v k.o. Nove Jarše, dne
18. 11. 2009, pod opr. št. Dn 31699/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 1. 4. 1996, sklenjene med Mibex
Group d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
BPH Medvešek Pušnik d.d., Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino z ident. št. 10.E,
vpisano v podvl. št. 332/12, in nepremičnine
z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 332/13,
obe nepremičnini v k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009

Dn 31451/2008
Os-8504/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
Leasing, podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa
generalni direktor Andrej Potočnik, njega pa
pooblastila Majda Gombač, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino stanovanje
št. 27, v 4. nadstropju, na naslovu Poljanska cesta 22b, Ljubljana, z ident. št. 115.E,
vpisano v podvl. št. 700/23, k.o. Poljansko
predmestje, dne 10. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 31451/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0892/91 z dne 17. 12. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Muratovič
Ramizo (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl.
št. 700/23, k.o. Poljansko predmestje,
– predpogodbe z dne 29. 8. 1994, sklenjene med Muratovič Ramizo, Poljanski 22b,
Ljubljana (kot prodajalko) in Mikuž Natalijo,
Štefanova 6, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 115.E,
vpisano v podvl. št. 700/23, k.o. Poljansko
predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12.
1994, sklenjene med Muratovič Ramizo,
Poljanski 22b, Ljubljana (kot prodajalko) in
Mikuž Natalijo, Štefanova 6, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 700/23,
k.o. Poljansko 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 18812/2008
Os-8526/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15,
Ljubljana, ki ga zastopa član uprave mag.
Puljić Željko, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, št. 8, na naslovu Neubergerjeva ulica 7, z ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4195/8, k.o. Bežigrad,
dne 2. 11. 2009, pod opr. št. Dn 18812/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 9. 1996, sklenjene med
Pristan, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Hacquetova 3, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rozman Dušanom, Glinškova
ploščad 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano
v povl. št. 4195/8, 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 21. 12. 2009
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Dn 28269/2008
Os-8527/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Počkaj Janeza, Vodnikova cesta 167, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo, št. 159 H1/N,
v nadstropju, na naslovu Vodnikova cesta
160, Ljubljana, z ident. št. 59.E, vpisano
v podvl. št. 4016/59, k.o. Zgornja Šiška, dne
13. 11. 2009, pod opr. št. Dn 28269/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1420,
z dne 20. 8. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-Invest, Celovška cesta 89, Ljub
ljana (kot prodajalcem), in Ofentavšek Danilom ter Ofentavšek Lidijo, oba stanujoča
Ob žici 5, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 59.E, vpisano
v podvl. št. 4016/59, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10.
1974, sklenjene med Ofentavšek Danilom
in Ofentavšek Lidijo, oba stanujoča Kumrovška 9 (kot prodajalcem), in Grgič Stojanom,
Zakotnikova 7, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 59.E,
vpisano v podvl. št. 4016/59, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, 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 18. 12. 2009
Dn 19796/2005
Os-8528/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bohorič Mojce, Preglov trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 71, na Preglovem trgu
v Ljubljani, z ident. št. 71.E, vpisano v podvl.
št. 1670/71, k.o. Moste, dne 24. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 19796/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
Gt 2/2-13/88 z dne 23. 6. 1988, sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem)
in Cerar Lotrič Marto, Leninov trg 18, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 71.E, vpisano v podvl.
št. 1670/71, 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 22. 12. 2009
Dn 362/2006
Os-8529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Primožič Majde, Čufarjeva 17, Ljubljana, ki
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jo zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnine parc. št. 3043, 3044
in 3045, vpisane v vl. št. 519, k.o. Tabor, dne
9. 11. 2009, pod opr. št. Dn 362/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
2001, sklenjene med VIS-A-VIS, družba za
ekonomiko, organizacijsko in tehnološko dejavnost d.o.o., Slovenska 55a, Ljubljana (kot
prodajalcem), in CD Consulting Poslovno
svetovanje d.o.o., Resljeva ulica 1, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnine parc.
št. 3043, 3044 in 3045, vpisane v vl. št. 519,
k.o. Tabor,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi,
z dne 18. 12. 2001, sklenjene med VIS-AVIS, družba za ekonomiko, organizacijsko in
tehnološko dejavnost d.o.o., Slovenska 55a,
Ljubljana (kot prodajalcem), in CD Consulting Poslovno svetovanje d.o.o., Resljeva
ulica 1, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine parc. št. 3043, 3044 in 3045, vpisane v vl. št. 519, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 15745/2008
Os-8530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stefanovič Žane, Neubergerjeva 25, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Gregor Hieng, Stari
trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 2, v pritličju, na naslovu Maleševa ulica 8, Ljubljana,
z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4368/8,
k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 10. 2009, pod
opr. št. Dn 15745/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. P-11/01
z dne 2. 2. 2001, sklenjene med Vegrad
d.d., Prešernova 9a, Velenje (kot prodajalcem) in Horvat Janko s.p., Ribniška ul. 8,
Maribor (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 4368/8, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 777/2006
Os-8531/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Simončič Gregorja in Račič Simončič Mojce, oba Oražnova ul. 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
parc. št. 411.S, vpisano v vl. št. 607, k.o.
Gradišče II, dne 4. 11. 2009, pod opr. št.
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Dn 777/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 18. 2. 1992, sklenjene
med Kerstin Petrič Vesno, Kumanovska 1,
Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko), in
Grašič Milanom, Oražnova 13, Ljubljana,
ter Grašič Bele Viktorijo, Landol 5, Postojna (kot drugo pogodbenima strankama), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 411.S,
vpisano v vl. št. 607, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 31006/2008
Os-8532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Veselič Tanje, Tržaška cesta 51, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 8, v 2. nadstropju, I. vhod, na naslovu Tržaška cesta 51,
Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 4395/8, k.o. Vič, dne 10. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 31006/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 932/63
z dne 16. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Ljubljana-Vič-Rudnik,
Ljubljana (kot prodajalcem), in Veselič Miranom, Livarska 9, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4395/8, 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 22. 12. 2009
Dn 30754/2008
Os-8533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Krizmanič Renate, Matjaževa 1, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Stanislav Mauri, Cankarjev trg 11, Vrhnika, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 11, v 3. nadstropju, na naslovu Matjaževa 1, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 3676/11, k.o. Bežigrad, dne
6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 30754/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 11.
1991, sklenjene med Emonacommerce
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana (kot prodajalcem), in Krizmanič Renato, Matjaževa 1,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj indet. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 3676/11, 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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 31542/2008
Os-8534/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mikec Nemec Darje, Celovška cesta 287,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro Košak,
Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice, vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, vknjižbe pridobitve hipoteke
ter zaznambe neposredne izvršljivosti notarskega zapisa za nepremičnino stanovanje
št. 61, v 7. nadstropju, na naslovu Celovška 287, Ljubljana, z ident. št. 61.E, vpisano v podvl. št. 2666/61, k.o. Dravlje, dne
10. 11. 2009, pod opr. št. Dn 31542/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 9. 12. 1987, sklenjene med Mikec Štefanom in Mikec Martino, oba stanujoča Gogalova ul. 3/a, Ljubljana (kot darovalcema),
in Mikec Nemec Darjo, Celovška c. 287,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 61.E, vpisano v podvl.
št. 2666/61, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 800/2005
Os-8535/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jaromire Bohinec, Slovenčeva 117, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo s parc. št. 905/17, vpisano
v vložek št. 1844, k.o. Stožice, dne 14. 7.
2008, v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Dn. št. 800/2005 z dne 16. 10.
2009, pod opr. št. Dn 800/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji garaže neznanega datuma, sklenjene
med Imos Inženiring d.d. (kot prodajalcem)
in Jaromiro Bohinec, Slovenčeva 117, Ljub
ljana (kot kupovalko) za nepremičnino, garažo s parc. št. 905/17, vpisano v vložek
št. 1844, 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 18. 12. 2009
Dn 10816/2004
Os-8536/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Suvalj Antona in Marije, oba Moškričeva 44,
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Ljubljana, ki ju zastopa SPL d.d. iz Ljub
ljane, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, za
nepremičnino na naslovu Moškričeva ulica
44, Ljubljana, stoječo na parc. št. 145/6,
k.o. Štepanja vas, z ident. št. dela stavbe 1732-00380-9 in 1732-00380-10, dne
20. 11. 2009, pod opr. št. Dn 10816/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste (kot prodajalcem)
in Javnimi skladišči, Ljubljana (kot kupcem),
na naslovu Moškričeva ulica 44, Ljubljana,
stoječo na parc. št. 145/6, k.o. Štepanja
vas, z ident. št. dela stavbe 1732-00380-9
in 1732-00380-10.
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 22. 12. 2009
Dn 7689/2009
Os-8537/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prevec Tineta, Gregorčičeva ulica 23, Ljub
ljana, ki ga zastopa Rozman Desanka,
Gregorčičeva ulica 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
trisobno stanovanje št. 10, v II. nadstropju, z ident. št. 19.E in shramba št. II-10,
v 1. kleti, z ident. št. 20.E, na naslovu Hudovernikova 11, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 579/11, k.o. Poljansko predmestje, dne
23. 11. 2009, pod opr. št. Dn 7689/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 12. 6. 1996, sklenjene med Stropnik
Francem Brankom in Stropnik Renato, oba
stanujoča Hudovernikova 11/II, Ljubljana
(kot prodajalcema) in Prevec Tinetom, Gregorčičeva 23, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E
in 20.E, vpisano v podvl. št. 479/11, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 31069/2006
Os-8538/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Pereza, Resljeva 36, Ljubljana, ki
jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 15, v 8.
etaži, na naslovu Resljeva cesta 36, Ljub
ljana, z ident. št. 215.E, vpisano v podvl.
št. 2352/63, k.o. Tabor, in za nepremičnino,
parkirno mesto št. C15, na Resljevi 32 do
44, v Ljubljani, z ident. št. 755.E, vpisano
v podvl. št. 2352/211, k.o. Tabor, dne 20. 11.

2009, pod opr. št. Dn 31069/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 269/84,
z dne 12. 10. 1984, sklenjene med ZIGP
IMOS o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Sega Stanetom, Poljanski nasip 60, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 215.E, vpisano v podvl. št. 2352/63, k.o. Tabor, in za nepremičnino z ident. št. 755.E, vpisano v podvl.
št. 2352/211, k.o. Tabor,
– aneksa št. 1/86 neznanega datuma,
sklenjenega med ZIGP IMOS o.sol.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Sega Stanetom,
Poljanski nasip 60, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 215.E, vpisano v podvl. št. 2352/63, k.o.
Tabor, in za nepremičnino z ident. št. 755.E,
vpisano v podvl. št. 2352/211, k.o. Tabor,
– aneksa št. 2/86 neznanega datuma,
sklenjenega med ZIGP IMOS o.sol.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Sega Stanetom,
Poljanski nasip 60, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 215.E, vpisano v podvl. št. 2352/63, k.o.
Tabor, in za nepremičnino z ident. št. 755.E,
vpisano v podvl. št. 2352/211, k.o. Tabor,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Ečo Bernhoft, Koroška cesta 26, Maribor (kot prodajalko) in Rupnik
Ivanom, Resljeva 36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 215.E, vpisano v podvl. št. 2352/63, k.o.
Tabor, in za nepremičnino z ident. št. 755.E,
vpisano v podvl. št. 2352/211, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 27549/2008
Os-8539/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jager Marjana, Valvazorjeva 3, Ljubljana, ki
ga zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, št. 13,
v 6. nadstropju, na naslovu Valvasorjeva
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano
v podvl. št. 1285/13, k.o. Ajdovščina, dne
5. 11. 2009, pod opr. št. Dn 27549/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2018/91, z dne 8. 1. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot
prodajalko) in Jager Marjanom, Valvazorjeva 3, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano
v podvl. št. 1285/13, k.o. Ajdovščina,
– dodatek h kupoprodajni pogodbi
št. 466-2018/91, z dne 8. 1. 1992, z dne
31. 1. 1992, sklenjene med Občino Ljub
ljana center, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana (kot prodajalko) in Jager Marjanom, Valvazorjeva 3, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 13.E, vpisano v podvl. št. 1285/13, k.o.
Ajdovščina.
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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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 29527/2008
Os-8540/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rogan Vilija, Štihova ul. 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 10, v 4. nad., na naslovu
Štihova ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 10.E,
vpisano v podvl. št. 3748/10, k.o. Bežigrad,
dne 2. 11. 2009, pod opr. št. Dn 29527/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 56/11-93, z dne 31. 3. 1993,
sklenjene med Pedagoškim inštitutom pri
Univerzi v Ljubljani, Gerbičeva 62, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Rogan Vilijem ter
Beljanski Rogan Slavenko, oba Štihova 1,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 3748/10, 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 21. 12. 2009
Dn 26537/2008
Os-8542/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kajganić Svjetlane, Povšetova 36,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, na naslovu Povšetova ulica 26, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 718/4, k.o. Poljansko
predmestje, dne 9. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 26537/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 13, z dne
13. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo in kupcem Milosavljevič
Snežano, Povšetova ulica 36, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje, na naslovu Povšetova ulica 26, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 718/4, k.o. Poljansko
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 24. 12. 2009
Dn 22274/2007
Os-8543/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlaga-
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teljice Debevc Mateje, Grobeljca 54, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo,
št. 72, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 6444/48, k.o. Trnovsko predmestje, dne
21. 9. 2009, pod opr. št. Dn 22274/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1967, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem „Tehnograd“, Tržaška cesta 68/a, Ljubljana, in
kupcem Založnik Igorjem, Cesta v Mestni
trg 38, Ljubljana, za nepremičnino, garažo
št. 72, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 6444/48, 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 24. 12. 2009
Dn 17084/2008
Os-8544/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vrečko Janeza, Jadranska 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus-Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino stanovanje,
št. 24, na naslovu Jadranska ulica 2, Ljub
ljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 4340/37, k.o. Vič, dne 2. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 17084/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Vič - Rudnik (kot
prodajalcem) in neznanim kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 37.E, vpisano v podvl. št. 4340/37, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe 25. 5. 1989, sklenjene med neznano prvo pogodbeno stranko in Berk Edvinom (kot drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 37.E, vpisano v podvl. št. 4340/37,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, 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. 12. 2009
Dn 18372/2008
Os-8545/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slejko d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 158,
Ljubljana, ki ga zastopa Pegan odvetniška
pisarna, odvetnik Aleš Pegan, Kolodvorska
12a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, trgovski lokal 40 in
41F, v mezaninu, na naslovu Dunajska cesta 158, Ljubljana, z ident. št. 149.E, vpisano v podvl. št. 2899/103, k.o. Stožice, dne
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23. 11. 2009, pod opr. št. Dn 18372/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 125/000,
z dne 16. 12. 1992, sklenjene med Smelt
gradnja industrijskih objektov, p.o., Titova
184, Ljubljana (kot prodajalcem) in Markić Dušanom, Valvasorjev dvor 12, Grosuplje (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 149.E, vpisano v podvl.
št. 2899/103, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 1.
1995, sklenjene med Markić Dušanom, Valvazorjev dvor 12, Grosuplje (kot prodajalcem) in Oitzl Edith, Nova pot št. 60, Vnanje
Gorice (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 149.E, vpisano v podvl.
št. 2899/103, 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 7901/2009
Os-8546/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kapić Hanče, Tomačeva 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 4, v etaži 3, na naslovu Tomačevo 12, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 3371/4, k.o. Stožice, dne
23. 11. 2009, pod opr. št. Dn 7901/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 5252/92,
MP SZ, z dne 15. 5. 1992, sklenjene med
M - Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Kapić Hančo,
Tomačevo 12, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 3371/4, 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 21. 12. 2009
Dn 20404/2007
Os-8547/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vodušek Liljane, Prežihova ulica 7,
Spodnje Jarše, ki jo zastopa notarka Dragica Papež, Opekarska c. 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbo služnosti
za nepremičnino, 3-sobno stanovanje, št. 1,
v pritličju, s kletno shrambo št. 1, na naslovu
Reška ulica 5, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3995/3, k.o. Vič, dne 14. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 20404/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 24. 4. 1992,
sklenjene med darovalcem Čušin Ferdinandom, Reška ulica 5, Ljubljana, in obdarjen-

cem Čušin Petrom, Reška ulica 5, Ljubljana,
za nepremičnino, 3-sobno stanovanje, št. 1,
v pritličju, s kletno shrambo št. 1, na naslovu
Reška ulica 5, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 3995/3, k.o. Vič;
– darilne pogodbe z dne 15. 2. 1994,
sklenjene med darovalko Čušin Katarino,
Reška ulica 5, Ljubljana, in obdarjenko
Čušin Liljano, Reška ulica 5, Ljubljana, za
nepremičnino, 3-sobno stanovanje, št. 1,
v pritličju s kletno shrambo št. 1, na naslovu
Reška ulica 5, Ljubljana, vpisano v podvl.
št. 3995/3, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 28165/2008
Os-8548/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kar Simone, Rusjanov trg 3, Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška
54, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 17, na
naslovu Rusjanov trg 3, Ljubljana, z ident.
št. 304.E, vpisano v podvl. št. 2039/304,
k.o. Slape, dne 13. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 28165/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 19. 12. 1996, sklenjene med Olas Milanom, Rusjanov trg 3, Ljub
ljana (kot darovalcem) in Olas Robertom ter
Olas Nino, oba stanujoča Rusjanov trg 3,
Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 304.E, vpisano
v podvl. št. 2039/304, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 27575/2006
Os-8549/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Velnar Dore, Cankarjeva 74, Nova Gorica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 4, v 1. nadstropju,
na naslovu Povšetova ulica 63, Ljubljana,
z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 1533/4,
k.o. Udmat, dne 16. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 27575/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5. 1993,
sklenjene med Tekavčič Julijo, Na jami 3,
Ljubljana (kot prodajalko) in Božič Tanjo,
Kvedrova 5, Žalec (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 1533/4, k.o. Udmat.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 2655/2009
Os-8587/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kastelic Majde, Lahova pot 16, Ljubljana, ki
jo zastopa Jevnikar Marjan, Pri mostiščarjih
2/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 535/1, vpisani v vl. št. 100, k.o. Karlovško predmestje,
dne 3. 11. 2009, pod opr. št. Dn 2655/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 10. 1. 2006, sklenjeno med
Mihevc Vidom Francom, Jurčkova c. 90,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Kastelic Majdo, Lahova pot 16, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
št. 535/1, vpisano v vl. št. 100, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 2666/20029
Os-8588/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Lampič, Kopalniška pot 4, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ga zastopa notarka Dragica Papež, Opekarska cesta 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc.št. 308/2, vpisani v vl. št. 2445
in parc. št. 308/5, vpisani v vl. št. 2793, obe
k.o. Brezovica, dne 3. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 2666/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 18. 5. 1995, sklenjena med darovalko Frančiško Lampič, roj.
14. 9. 1909, Kopalniška pot 4, 1351 Brezovica pri Ljubljani, in obdarjencem Vladimirjem
Lampič, roj. 7. 5. 1938, Kopalniška pot 4,
1351 Brezovica pri Ljubljani, za nepremičnini, ki imata sedaj parc. št. 308/2, vpisani
v vl. št. 2445 in parc. št. 308/5, vpisani v vl.
št. 2793, obe k.o. Brezovica.
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. 12. 2009
Dn 25834/2008
Os-8589/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Antona Zorka, V Murglah 197, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepre-

mičnini, podvl. št. 4766/40, k.o. Vič, stanovanje št. 39, v 3. nadstropju, s shrambo
št. 39, v kleti, Tržaška 55B, Ljubljana,
z ident. št. 1723-2808-211, dne 11. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 25834/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne in prodajne pogodbe
št. 49/68 z dne 1. 8. 1968, sklenjene med
prodajalcem GP »Tehnograd«, Tržaška
68/a, Ljubljana, in kupcem Antonom Zorkom, Gerbičeva 49/b, Ljubljana, za 3-sobno
stanovanje ob Tržaški cesti, stanovanjska
soseska S-III.
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 18. 12. 2009
Dn 16855/2008
Os-8590/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Turk Nane, Žibertova ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 21, z ident. št. 21.E, vpisano
v podvl. št. 2333/21, k.o. Spodnja Šiška, dne
10. 11. 2009, pod opr. št. Dn 16855/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 12. 1974, sklenjene med Gradbenim podjetjem „Tehnika“, Vošnjakova 8,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Weiss Aleksandrom, Lepodvorska 2, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 2333/21,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
Dn 6956/2009
Os-8591/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Lazarević Radmile in Laza, oba stanujoča Toplarniška ulica 13, Ljubljana, ki ju zastopa
odvetnik Matjaž Grebenc, Miklošičeva 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 14, v IV. nadstropju, z dvema shrambama, št. 14 v kleti, na naslovu Toplarniška ulica 13, Ljub
ljana, z ident. št. 314.E, vpisano v podvl.
št. 1429/59, k.o. Moste, dne 23. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 6956/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1263/1-06/92 z dne 10. 7.
1992, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Zorić Blagojem, Toplarniška ulica 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 314.E, vpisano v podvl. št. 1429/59, k.o.
Moste.
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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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 27059/2008
Os-8592/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mravlja Igorja, Žaucerjeva ulica 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 41, na naslovu Reška
ulica, Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano
v podvl. št. 4365/41, k.o. Vič, dne 5. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 27059/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 407/77-05/20-63
z dne 11. 10. 1977, sklenjene med splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in
Treul Janezom, Jamova 64, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 4365/41,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 24481/2008
Os-8594/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Počkaj Metoda, Javoršnikova ulica 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Miro Košak, notar v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 619/3, v vl. št. 779, in
nepremičnino parc. št. 619/6, v vl. št. 1490,
obe nepremičnini v k.o. Lanišče, dne 18. 9.
2009, pod opr. št. Dn 24481/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa darilne pogodbe, opr. št. SV-3209/2004
z dne 8. 10. 2004, sklenjene med Rupnik
Alojzijem, Dolenjska cesta 433, Škofljica
(kot darovalcem) in Rupnik Edit, Dolenjska
cesta 433, Škofljica (kot obdarjenko), za nepremičnino parc. št. 619/3, v vl. št. 779 in
nepremičnino parc. št. 619/6, v vl. št. 1490,
obe nepremičnini v k.o. Lanišče.
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 23. 12. 2009
Dn 10375/08
Os-1036/10
Okrajno sodišče v Mari boru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aloj-
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za Pregla, stanujočega Polički vrh 6, Jarenina, ki ga zastopa odvetnik Sergij Vladislav
Majhen, Ulica talcev 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 280/4, pripisani vl. št. 32, k.o. Polički
vrh, pod opr. št. Dn 10375/2008, dne 1. 12.
2009, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 17. 6. 1996, sklenjene med
Antonijo Bajec, roj. Golob, roj. 9. 5. 1930, in
Ivanom Bajcem, roj. 12. 7. 1935, stanujočih
Polički vrh 7, Jarenina, kot darilodajalcema,
in Alojzom Preglom, roj. 22. 5. 19561, stanujočim Polički vrh 6, Jarenina, kot obdarjencem, s katero sta darilodajalca obdarjencu
podarila nepremičnino, parc. št. 280/4, pripisano vl. št. 32, k.o. Polički vrh, in dovolila,
da se ta odpiše od vl. št. 32, k.o. Polički vrh,
vpiše v novo vl. št. in pri njej vknjiži lastninska pravica v korist obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2010
Dn 10722/05
Os-1037/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Montavar Metalna Nova d.o.o., Zagrebška
cesta 20, Maribor, ki ga zastopa direktor
Goran Mladenović, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah, pripisanih podvl.
št. 3230/3, na deležu 1/6 celote nepremičnine, pripisane podvl. št. 3230/9, na deležu
1/4 celote, nepremičnine pripisane podvl.
št. 3230/10, na deležu 813/10000 celote
nepremičnine, parc. št. 633/7, in na nepremičnini parc. št. 633/1, vse k.o. Tezno, pod
opr. št. Dn 10722/05, dne 14. 12. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12.
1998, sklenjene med prodajalcem Miometal d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Rudolf Prevolšek,
in kupcem MM Hidromont d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor v izmeri 97,86 m2 in skupne prostore v izmeri
14,60 m2, v pritličju poslovne stavbe, na
parc. št. 615, pripisani vl. št. 1107, k.o. Tezno, in na tem dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
14. 12. 1998, sklenjenega dne 21. 3. 2001,
med prodajalcem Miometal d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, ki ga je zastopal direktor Rudolf Prevolšek, in kupcem MM Hidromont d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Drago Golčman,
v katerem sta pogodbenika spremenila določila kupoprodajne pogodbe, ki sta jo sklenila
14. 12. 1998 tako, da sta navedla, da prodajalec proda, kupec pa kupi poslovni prostor
P-1 v pritličju poslovne stavbe v Mariboru,
Zagrebška cesta 20, v izmeri 96,50 m2, 1/6
skupnih prostorov etažne enote S-1, v skupni izmeri 13,60 m2 in 1/4 skupnih prostorov
etažne enote S-2, v skupni izmeri 40,10 m2,
na parc. št. 615/2, k.o. Tezno, in v katerem
je prodajalec dovolil vknjižbo na navedenih
nepremičninah v korist kupca.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2010
Dn 16999/08
Os-1065/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Matilde Tišlar, stanujoče Goriška ulica 15a,
2000 Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 187/2, pripisani
vl. št. 1205, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 16999/08, dne 1. 12. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1121-98/12-4/2-S,
z dne 8. 9. 1972, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje Stavbar
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, in
kupcema Stankom in Stanko Klemen, stanujočih Goriška ulica 15a, Maribor, s katero
je prodajalec kupcema prodal nepremičnino,
garažni boks ob Gorški ulici 15 in 15a, Maribor, parc. št. 541/8, k.o. Spodnje Radvanje,
in na tem dovolil vpis lastninske pravice
v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote,
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja opr. št. SV 434/98, z dne 29. 7. 1988,
v katerem sta si Stanka Klemen, rojena
Bertoncelj, roj. 28. 4. 1927, stanujoča Goriška ulica 15a, Maribor, in Stane Klemen,
roj. 9. 5. 1924, stanujoč Goriška ulica 15a,
Maribor, razdelila v zakonski zvezi ustvarjeno premično in nepremično premoženje
in v katerem je Stane Klemen dovolil, da
se na garažnem boksu stoječem na parc.
št. 541/8, pripisani vl. št. 1148, k.o. Spodnje
Radvanje, na njegovem solastnem deležu
1/2 celote, vknjiži lastninska pravica v korist
Stanke Klemen.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2010
Dn 15190/09
Os-1066/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Fariča, stanujočega Prušnikova ulica 16, Maribor, ki ga
zastopa odvetnik Boris Ozmec, Ljubljanska
ulica 9, Maribor, za izbris stare hipoteke, pod
opr. št. Dn 15190/09, dne 14. 12. 2009, izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare
hipoteke, vknjižene pri nepremičnini, parc.
št. 547.S, pripisani vl. št. 231, k.o. Razvanje, na podlagi pogodbe o posojilu 5. 10.
1971 in dodatka z dne 24. 7. 1972, v znesku
55.431,45 din s pp, v korist Opekarne Radvanje, pod opr. št. Dn 7716/72.
Pozivajo se vsi hipotekarni upniki oziroma morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od

objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010
Dn 487/08
Os-1152/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mirana Janežiča in Darje Janežič, stanujočih
Sadjarska ulica 19a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev,
vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1724/35, k.o. Koroška vrata,
pod opr. št. Dn 487/08, dne 14. 12. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 17. 4. 1990, sklenjene
med prodajalcem SGP Margrad, in kupcem
Zavodom za izgradnjo Maribora, s katero je
kupec pridobil pravico zgraditi mansardo na
stavbi Koroška cesta 116, 118, 120, 122 in
124, Maribor,
– soinvestitorske pogodbe št 4-1/1K,
z dne 18. 7. 1990, sklenjene med investitorjem Zavodom za izgradnjo Maribora, p.o.
Maribor, Slovenska ulica 40, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec, in soinvestitorko
Matejo Svečnik, stanujočo Nad Čreto 3, Kamnica, s katero si je soinvestitorka s sodelovanjem pri nadzidavi stanovanjskega objekta Koroška cesta 116, 118, 120, 122 in 124,
zagotovila stanovanje št. 33, v mansardi
bloka 2, Koroška cesta 118, in na katerem
je investitor dovolil vknjižbo pravice uporabe
etažne lastnine v korist soinvestitorke,
– prodajne pogodbe z dne 29. 3. 1994,
sklenjene med prodajalko Matejo Svečnik,
roj. 2. 4. 1965, stanujočo Kamnica, Nad
Čreto 3, in kupovalko Rosvito Zorjan, roj.
4. 7. 1963, stanujočo Cankarjeva ulica 24,
Maribor, s katero je prodajalka kupovalki
prodala enosobno stanovanje št. 33, v bloku 2, v mansardi v Mariboru, Koroška cesta
118, in na tem dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2010
Dn 2981/2009
Os-8358/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev
Potočnik Marije in Potočnik Andreja, oba
Kamna Gorica 27a, Kamna Gorica, glede
nepremičnin, parcela 117/1 in 16/2, v katastrski občini 2163 Kamna Gorica, s sklepom
Dn št. 2981/2009, z dne 16. 12. 2009, začel
postopek za izbris stare hipoteke, zaradi
vknjižbe izbrisa hipoteke in prepovedi odsvojitve upnika Almira, Jalnova 1, Radovljica, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe
z dne 10. 5. 1982, za znesek 170.000,00
YUD, vpisane pod Dn št. 609/82.
Hipotekarnega upnika se poziva, da lahko v primeru, če izbrisu stare hipoteke in
prepovedi odsvojitve, ki sta predmet tega
postopka nasprotuje, v roku treh mesecev
od objave oklica z ugovorom izpodbija izbris
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 12. 2009
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Rz 636/09
Os-1034/10
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ukmar Ivice, Križ 80, Sežana, z dne 30. 11.
2009, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer s parc. št. 3149/90,
k.o. Rodik.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice na osebo Ukmar Ivica,
Križ 80, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 1. 2010
Rz 658/09
Os-1035/10
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Občine Komen, z dne 14. 12. 2009, oklicuje
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer s parc. št. 73, 1243 in 1277, vse
k.o. Tomačevica.
Okrajno sodišče v Sežani poziva mo
rebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih ob objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o parcelah oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice na Občino
Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 1. 2010
Rz 4/2010
Os-1151/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Uršič Zdravka, Gorjansko 97, p. Komen, z dne 8. 1.
2010, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št. 2705/261
in 2705/262, k.o. Gorjansko.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice na Uršič Zdravka, Gorjansko 97, p. Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 1. 2010
Dn 1218/2008
Os-8269/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s sklepom z dne 14. 9. 2009, Dn
št. 1218/2008, na predlog predlagateljev
Jurija Fürsta in Tite Fürst-Koren, oba stan.
Ulica Kozjanskega odreda 19, Rogaška
Slatina, ki ju zastopa Bonis, Mojca Herzog
s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se
nanaša na stanovanje št. 5, locirano v 1. in
2. etaži stanovanjske zgradbe Ulica Kozjanskega odreda 19, Rogaška Slatina, vpisano v podvložek št. 1582/5, k.o. Rogaška
Slatina, ID 5.E, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 41, 12-007-75/92, sklenjene dne 19. 8.
1992 med Zdraviliščem Rogaška, holding
d.o.o., kot prodajalcem, ter Jurijem Fürstom in Tito Fürst-Koren, oba stan. Ulica
Kozjanskega odreda 19, Rogaška Slatina,
kot kupcema, predmet katere je stanovanje

št. 5, v stanovanjski zgradbi, na naslovu
Ulica Kozjanskega odreda 19, Rogaška
Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev postopka, Jurija Fürsta, EMŠO:
0203957500429, in Tite Fürst-Koren, EMŠO:
1009955505721, oba stan. Ulica Kozjanskega odreda 19, Rogaška Slatina, vsakega do
1/2 celote.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih ob 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 Šmarju pri Jelšah
dne 14. 12. 2009
Dn 3420/2008
Os-8281/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s sklepom z dne 14. 9. 2009, Dn
št. 3420/2008, na predlog predlagateljice
Jelene Bilušić, Maistrova ulica, Rogatec, ki
jo zastopa Bonis, Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša
na stanovanje št. 3, locirano v 1. in 2. etaži
stanovanjske zgradbe Maistrova ulica 2, Rogatec, vpisano v podvložek št. 946/1, k.o.
Rogatec, ID 1.E.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 3 z dne
18. 6. 1992, sklenjene med Tvornico Stakla
»Straža«, poduzeče s p.o. Hum na Sutli,
kot prodajalcem, in Zvonimirjem Bilušićem,
Rogatec 164, kot kupcem, predmet katere je
stanovanje št. 3, v stanovanjski zgradbi, na
naslovu Maistrova ulica 2, Rogatec.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist oseb z imenom Jelka Bilušić, EMŠO: 3112953505391,
Jelena Bilušić, EMŠO: 2906978505534 in
Gordana Bilušić, EMŠO: 2608983335174,
vse stan. Maistrova ulica 2, Rogatec, za
vsako do 1/3 celote.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih ob 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 Šmarju pri Jelšah
dne 14. 12. 2009
Dn 1345/2008
Os-8282/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s sklepom z dne 14. 9. 2009, Dn
št. 1345/2008, na predlog predlagateljice
Stanislave Kodrič, Kozje 10, Kozje, ki jo
zastopa BONIS, Mojca Herzog, s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša
na stanovanje št. 5, locirano v 1. in 4. etaži
stanovanjske hiše Kozje 10, Kozje, vpisano
v podvložek št. 740/5, k.o. Kozje, ID 5.E,
kjer je vknjižena lastninska pravica na Kmetijsko zadrugo Šmarje, z.o.o.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 36101-135/91-4/2, z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Občino Šmarje pri Jelšah,
kot prodajalcem, in Ludvikom Kodričem,
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Kozje 10, kot kupcem, predmet katere je
stanovanje št. 5, v stanovanjski hiši, na naslovu Kozje 10, Kozje.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Stanislave Kodrič, EMŠO:
2206936505044, stan. Kozje 10, Kozje, do
celote.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da 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 Šmarju pri Jelšah
dne 14. 12. 2009
Dn 588/2009
Os-1278/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Olge in Branka Vukeljića, oba Cesta talcev
8c, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice, na stanovanju z identifikacijsko št. 18.E,
pri podvl. št. 967/18, k.o. Koroška Bela,
s sklepom opr. št. Dn. št. 588/2009 z dne
19. 1. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 309/92-O, o prodaji stanovanja z dne
14. 12. 1992, sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice, in kupcema Olgo in Brankom Vukeljićem, oba Cesta
talcev 8c, Jesenice, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 18, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta talcev 8c.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 18.E, pri podvl. št. 967/18, k.o. Koroška
Bela, v korist predlagateljev Olge Vukeljić
in Branka Vukeljića, oba Cesta talcev 8c,
Jesenice, za vsakega do 1/2, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 1. 2010
Dn 2979/2009
Os-1279/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Gekko Projekt d.o.o., Britof 79a, Kranj,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 44.E, pri podvl.
št. 2072/44, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn št. 2979/2009, z dne 20. 1. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe, št. ISP 1283/93-O,
o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1993,
sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice, in kupci Cvetko Kramar,
Stanislavom Kramerjem in Evo Kramar, vsi
Cesta revolucije 6, Jesenice, s katero je
prodajalka prodala stanovanje, št. 74, v 5.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta revolucije 6.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 44.E, pri podvl. št. 2072/44, k.o. Jesenice, v korist Stanislava Kramarja, Cesta
revolucije 6, Jesenice, do 1/3, Eve Kosmač,
Cesta Franceta Prešerna 20, Jesenice, do
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1/2 in Klavdije Šurc, Soška cesta 6, Solkan,
do 1/6, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 1. 2010
Dn 7900/2009
Os-1222/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Saša Miljkoviča in Mojce Srečnik, oba Kovorska c. 11, Tržič, ki ju zastopa odvetnik
Zorko Benedičič iz Tržiča, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7.
1967, sklenjene med Jožetom Benedičičem,
Cesta JLA 28, Tržič, kot kupcem, in SGP
Projekt Kranj, kot prodajalcem, za 3-sobno
stanovanje št. 13, v 3. etaži večstanovanjskega objekta, Kovorska c. 11, Tržič, označenem z ident. št. 13.E, in vpisanem v vl.
št. 1091/13, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Saša Miljkoviča, roj. 10. 11. 1967, in
Mojce Srečnik, roj. 6. 12. 1966, oba Kovorska c. 11, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 1. 2010
Dn 4419/2009
Os-1280/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Judite Žalik, Golnik 47, Golnik, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, kupoprodajne pogodbe št. 393, z dne
15. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo in kupcem Puzovič Judito,
roj. 7. 2. 1963, Golnik 47, Golnik, za trisobno
stanovanje, št. 9, v večstanovanjskem objektu, Golnik 47, Golnik, označenem z ident.
št. 9.E, vpisanem v vl. št. 370/9, k.o. Golnik,
in Aneksa št. 1, z dne 26. 3. 1992, sklenjenega med prodajalko Republiko Slovenijo
in kupovalko Puzovič Judito, roj. 7. 2. 1963,
Golnik 47, Golnik, za trisobno stanovanje,
št. 9, v večstanovanjskem objektu, Golnik
47, Golnik, označenem z ident. št. 9.E, vpisanem v vl. št. 370/9, k.o. Golnik. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Judite
Žalik, roj. 7. 2. 1963, Golnik 47, Golnik.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodb oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2010
Dn 8836/09
Os-1217/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mateje Bavčar, stanujoče Vrbovo 3a, Ilirska
Bistrica, ki jo zastopa odvetnica Tanja Kompara, Tyrševa ulica 4, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
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podvl. št. 1717/23, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št Dn 8836/2009, dne 13. 1. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 4-1/12-K, z dne 26. 7. 1990, sklenjene med investitorjem Zavodom za izgradnjo Maribora o.p. Maribor, Slovenska ulica
40, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec,
in soinvestitorjema Ladislavom Horvatom in
Romano Vajde, stanujočima Gosposvetska
cesta 85, Maribor, s katero so se pogodbeniki dogovorili, da bosta soinvestitorja sodelovala pri izgradnji nadzidave stanovanjskega
objekta Koroška cesta 116, 118, 120, 122 in
124, ki se gradi na parc. št. 1801/1, 1801/4,
1798, 1802, 1803/1, 1818, 1819 in 958, k.o.
Koroška vrata, in si s tem pridobila stanovanje št. 23, v mansardi stavbe Koroška cesta
124, Maribor, in v kateri je investitor dovolil
vknjižbo uporabe etažne lastnine v korist
soinvestitorjev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 2010
Dn 8533/09
Os-1219/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Martine Božiček, stanujoče Livadna ulica 30,
Maribor, ki jo zastopa Bonis Mojca Hercog,
s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1223/05, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 8533/09, dne 17. 12. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 414/93,
z dne 16. 9. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Turistično gostinskim podjetjem
Pohorje p.o. Maribor, Ulica heroja Šlandra
10, Maribor, ki ga je zastopal glavni direktor
podjetja Krešimir Čabrian, in kupovalko Martino Božiček, EMŠO: 0109951505783, stanujočo Livadna ulica 30, Maribor, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 4,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Livadna ulica
30, parc. št. 550, pripisana vl. št. 1223, k.o.
Spodnje Radvanje, in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 2010
Dn 16647/09
Os-1220/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nevene Tee Gorjup, stanujoče Na Jelovcu 25, Brestrnica, ki jo zastopa notarka
Dušica Kalinger, Gregorčičeva ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1505/4, k.o.
Maribor – Grad, dne 17. 12. 2009, izdalo

sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5. 1992, sklenjene med
prodajalcema Pahor Arturjem in Dušico,
stanujočih Maribor, Gregorčičeva ulica 21,
in kupovalko Nevenko Grgić, stanujočo
Gregorčičeva ulica 17, Maribor, s katero sta
prodajalca kupovalki prodala lokal št. 3a,
v medetaži I. nadstropja, v poslovno-stanovanjskem objektu Gambrinus, parc. št
1475, k.o. Maribor – Grad, Gregorčičeva
ulica 29a, Maribor, in dovolila, da se na
njem vknjiži lastninska pravica na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 2010
Dn 10660/09
Os-1281/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila Tetičkoviča, stanujočega Na terasi 6, Maribor, ki ga zastopa notar Stanislav Bohinc,
Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah, parc.
št. 473/5, in parc. št. 473/6, pripisanih vl.
št. 2877 k.o. Pobrežje, v korist predlagatelja
do 1/2 celote in v korist Zorice Tetičkovič,
stanujoče Na terasi 6, Maribor, do 1/2 celote, pod opr. št. Dn 10660/09, 21. 10. 2009
izdalo sklep, popravljene s sklepom z dne
2. 12. 2009, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2001, sestavljene
v notarskem zapisu opr. št. SV 567/2001,
sklenjene med prodajalcem Avgustom Pakom, roj. 25. 8. 1936, stanujočim Na terasi
4, Maribor, in kupcema Zorico Tetičkovič, roj.
1. 1. 1956, stanujočo Na terasi 6, Maribor,
in Danilom Tetičkovičem, roj. 3. 12. 1954,
stanujočim Na terasi 6, Maribor, s katero
je prodajalec kupcema prodal nepremičnine
parc. št. 473/5 in parc. št. 437/6, pripisani vl.
št. 2877, k.o. Pobrežje, parc. št. 308, pripisano vl. št. 182, k.o. Zrkovci, in parc. št. 304,
pripisano vl. št. 339, k.o. Zrkovci, in na njih
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Zorice Tetičkovič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 4324/2009
Os-1223/10
Okrajno sodišče v Piranu je o okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljic Blanke Uršič, Ulica Oktobrske revolucije 27c, in
Kristine Uršič Jakomin, Strma pot 11, Portorož, zoper nasprotnega udeleženca GIP
Stavbenik Koper d.d., zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 23. 12. 2009 sklenilo:
Pri nepremičnini, vpisani v podvl.
2125/15, k.o. Izola, z oznako 15.E, v na-
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ravi 3-sobno stanovanje, v III. nadstropju,
označeno s št. 16, in črko A, na naslovu Oktobrske revolucije 27/c, Izola, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. IV/03-6391-PA/TH, sklenjene
dne 17. 12. 1971, med Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem, in Stanovanjskim podjetjem Izola, kot
kupcem, katere izvirnik listine je izgubljen,
obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljic Blanke Uršič, Ulica
Oktobrske revolucije 27c, Izola, do 2/3 in
Kristine Uršič Jakomin, Strma pot 11, Portorož, do 1/3.
Vknjižba se zahteva na podlagi pogodbe
št. IV/03-6391-PA/TH, sklenjene dne 17. 12.
1971, med Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Koper, kot prodajalcem, in Stanovanjskim podjetjem Izola, kot kupcem,
katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja
pa fotokopija te listine; pogodbe o skupnem
nakupu stanovanj št. 358/1-1971, sklenjene
dne 15. 12. 1971, med Stanovanjskim podjetjem Izola in Lesnim podjetjem Oprema
Izola, kupoprodajne pogodbe št. I/91-273,
sklenjene dne 30. 10. 1991, med Lesnim
podjetjem »Interier« Izola, kot prodajalcem,
ter Iztokom Uršičem, Kristino Uršič in Blanko
Uršič, kot kupci, overjene dne 13. 11. 1991,
pod št. OV I 3103/90, aneksa h kupoprodajni
pogodbi št. I/91-273, sklenjenega dne 16. 3.
1992 in overjenega dne 25. 3. 1992, pod št.
OV 2474/92, darilne pogodbe št. 85/04-B,
sklenjene dne 25. 5. 2005, med Iztokom
Uršičem, kot darovalcem, in Blanko Uršič,
kot obdarjenko, notarsko overjene dne 1. 6.
2005, pod št. OV 2555/05, ter na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim št. 10/2009, sklenjene dne 5. 3.
2009, med Primorjem d.d. ter Blanko Uršič
in Kristino Uršič Jakomin, notarsko overjene
dne 6. 4. 2009, pod št. OV I-244/09.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 12. 2009
Dn 3374/2009
Os-1282/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Matjaža Hribarja, Sončna pot 10f,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, prodajne pogodbe z dne
21. 9. 1990, št. 919/90, sklenjena med prodajalcem družbeno podjetje Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec, in kupcema
Pavlom Brenčičem in Zvonko Lazar, Pavšičeva 30/2, Logatec, za nepremičnino garažo, št. 26, v etaži 2, v izmeri 13,20 m2,
v stavbi ob Pavšičevi ulici, Logatec (brez
naslova), ki stoji na parceli 1554/74, k.o.
Blekova vas, z identifikacijsko številko 18.E
(2016-592-18).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Matjaža Hribarja, Sončna pot 10f,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe,
sklepa o dedovanju D 202/92, z dne 16. 4.
1993, in kupoprodajne pogodbe z dne 8. 5.
2002, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
17. 7. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu

od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 1. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 205/2004
Os-7189/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v zapuščinski zadevi po dne 21. 6. 2004 umrlem
Antonu Arhu, roj. 17. 4. 1939, nazadnje stanujoč Černelčeva cesta 17, Brežice, dne
17. 9. 2009, sklenilo:
dediču Ediju Cuglju in Loliti Cugelj, katerih prebivališče je neznano, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se obema postavi Sano Halilović, univ. dipl. prav., delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna zastopnica obeh dedičev ima
v postopku, za katerega je postavljena, vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
vse dokler posamezni dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 10. 2009
Ig 242/2006
Os-1211/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Steklarstvo Iso Hamzič Ismet
s.p., Stegne 35, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana,
proti dolžniku Saša Bričič, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi izterjave 1.662,69 EUR
s pp, dne 13. 1. 2010 sklenilo:
dolžniku Saša Bričič, nekdaj stanujočemu na naslovu Gorenjska cesta 33a, Radovljica, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnica Mlinarič Jožica, Slamnikarska 14,
Domžale, ki bo v tem postopku zastopala
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 1. 2010
N 42/2008
Os-1042/10
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja Karla Kneza, Movraž
80, Gračišče, ki ga zastopa odvetnik Rok
Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Lucijana Kneza, neznanega bivališča
v Avstraliji, zaradi razdružitve solastninskega nepremičnega premoženja, s sklepom
z dne 22. 10. 2009 nasprotnemu udeležencu Lucijanu Knezu, ki je neznanega bivališča v Avstraliji in v RS nima pooblaščenca,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika odvetnika Nika Vareziča, Obala 114, Lucija.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega
udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni
Center za socialno delo ne sporoči, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 2009
I 571/2006
Os-8626/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 571/2006, z dne
9. 5. 2006, upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana, proti dolžniku
Zupanc Srđan, Dražgoška 6, Kranj, zaradi
izterjave 10.290,73 EUR s pp, se dolžniku Srđanu Zupancu, Dražgoška 6, Kranj,
postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2010
I 15402/2003
Os-1126/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika (prej Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o.,
Brnčičeva 49, Ljubljana - Črnuče), ACS Adriatic Collection Services Ltd., Ifigenias 7, 4th
floor, Strovolos, P.C., Nicosia, Ciper, ki ga
zastopa Uroš Bregar (direktor družbe DVT
d.o.o.), Špruha 29, Trzin, zoper dolžnico
Slađano Matić, Dunajska c. 399, Ljubljana
- dostava, ki jo zastopa odvetnica Nataša
Kozelj – začasna zastopnica, Hrvatski trg 3,
Ljubljana, zaradi izterjave 740,06 EUR s pp,
dne 26. 11. 2009 sklenilo:
dolžnici Slađani Matić se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Nataša Kozelj, odvetnica v Ljubljani, Hrvatski
trg 3.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2009
VL 126965/2009
Os-1150/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova
ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor, proti dolžniku Filipu
Flajšmanu, Tomšičeva ulica 5, Slovenska
Bistrica, zaradi izterjave 246,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Filipu Flajšmanu, Tomšičeva
ulica 5, 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 začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Poslek Godec Tatjana, Ljubljanska 12, 2310
Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2009
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P 439/2009
Os-1056/10
Okrajno sodišče v Murski Soboti po okrajni sodnici-svétnici Tatjani Sotlar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Lovske družine Prosenjakovci, Prosenjakovci 67a, ki jo zastopa
odvetnik Jože Šafarič iz Murske Sobote,
zoper tožene stranke 1. Eliane Herceg, 2.
Georgete Herceg, 3. Luciana Hercega in 4.
Rogerja Hercega, vsi neznanega bivališča
v Franciji, zaradi izstavitve z.k. listine (sp. vr.
5.000,00 EUR s pp), izven naroka dne 6. 1.
2010, izdaja naslednji sklep:
s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
P 439/2009-4 z dne 9. 12. 2009 je na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavljen odvetnik Danilo Hari,
Slomškova 11, Murska Sobota, za začasnega zastopnika toženim strankam, ki so
neznanega bivališča.
Sklep se objavi tudi na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2010
P 136/2009
Os-1038/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče strank: Danica Kovač, Lokev 151, 6219 Lokev, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo
stranko: 1. Sonja Hrvatin, Kanada, sedaj
neznanega bivališča, 2. Jožef Šušmelj, Lokev 76, 6219 Lokev, 3. Ivan Šušmelj, Lokev
76, 6219 Lokev, 4. Agnese Božeglav, Lokev
164, 6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča, 5. Marija Božeglav, Ulica Marka Oreškoviča 27, 52000 Pula, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, 6. Luigi Skabar, Col 40,
Repentabor 34016 Opčine, Italija in 7. Robert Skabar, Col 40, Repentabor, 34016
Opčine, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvoranjem (pcto: 3.000,00 €), po
predlogu tožeče stranke na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom
z dne 4. 1. 2010 postavilo začasnega zastopnika prvi toženki Sonji Hrvatin iz Kanade,
sedaj neznanega bivališča, četrti toženki
Agnese Božeglav, Lokev 76, 6219 Lokev,
sedaj neznanega bivališča in peti toženki
Mariji Božeglav, Ulica Marka Oreškoviča
27, 52000 Pula, Hrvaška, sedaj neznanega
bivališča, in sicer odvetnika Damjana Krta,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
prvo, četrto in peto toženko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler prva, četrta in
peta toženka ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 1. 2010
P 56/2002
Os-1039/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: Boris Požar, Gradišče
pri Materiji 14, 6243 Obrov, ki ga zastopa
odvetnik mag. Viktor Juhant iz Kopra, zoper
toženo stranko: 1. Jožef Miklavec, Cristo Arimendi, san Augusti hotel, Gervante, Cardacas, Venezuela, sedaj neznanega bivališča,
2. Franc Miklavec, Mancog Jiron 482, Lime
Peru, sedaj neznanega bivališča, 3. Danilo
– Stanko Miklavec, 10 Loke St. Port Arthur,
Ontario, Canada, sedaj neznanega bivališča, 4. Vida Požar, Gradišče pri Materiji 14,
Obrov, 5. Danica Mihalič, Spodnje Škofije 19,
6281 Škofije, prej Duplica 32, 1240 Kamnik
(prej Anton Mihalič pok. Antona, roj. 1912
Duplica 32, 1240 Kamnik), 6. Miranda Urbančič, Gradišče pri Materiji 49, 6243 Obrov,
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prej Duplica 32, 1240 Kamnik (prej Anton
Mihalič pok. Antona, roj. 1912 Duplica 32,
1240 Kamnik), 7. Loris Požar, Gradišče pri
Materiji 14, 6243 Obrov, 8. Droga Kolinska,
Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana (prej družbena lastnina v uporabi »Droga« Živilska industrija p.o. Portorož,
9. Franc Mihalič, Gradišče pri Materiji 9, 6243
Obrov in 10. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS zaradi ugotovitve lastninske pravice pridobljene s priposestvovanjem (pcto
2.086,46 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika prvemu,
drugemu in tretjemu tožencu, na podlagi 82.
člena ZPP, s sklepom z dne 6. 1. 2010 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana, ki bo prvega, drugega in tretjega toženca,
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
prvi, drugi in tretji toženec ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 1. 2010

Oklici dedičem
D 84/2009
Os-8663/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 16. 2. 2009 umrlih Elzabeti Cigoj, Frančiški Cigoj, Heleni Cigoj in
Karlu Cigoju, vsi neznanega bivališča.
Ker so zapustniki umrli samski in brez
otrok, bi prišli v poštev za dedovanje dediči
drugega dednega reda, torej starši pokojnikov, vsak do 1/2. Sodišče ne razpolaga
s podatki o imenu in priimku očeta zapustnikov.
Ker je oče zapustnikov gotovo že pokojni, sodišče pa ne razpolaga s podatki
o njegovih bratih in sestrah oziroma njegovih starših, 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 6. 1. 2010
D 96/2009
Os-1023/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 25. 2. 1966 umrlem
Antonu Štancu, pok. Martina, rojenem 9. 9.
1895, upokojencu iz Vipave, nazadnje stanujočem na naslovu Vipava št. 143, državljanu SFRJ.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel
v poštev njegov vnuk Vojko Čuk, roj. 14. 4.
1946, sin pokojne zapustnikove hčerke Marije Čuk. Vojko Čuk je pred letom 2000 živel
na naslovu 11010-124 Street, Apartman 51,
Edmonton, Alberta, Kanada T5M0J3.
Sodišče poziva dediča Vojka Čuka, sedaj
neznanega bivališča, da se v enem letu od
objave tega oklica in objave tega na sodni
deski tega sodišča priglasi sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega mu skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 1. 2010

D 776/2009
Os-1057/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Elizabeti Zdolšek, rojeni Vodovnik, hčerki Martina, upokojenki, rojeni dne 22. 10. 1919, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 9. 10.
2009, nazadnje stalno stanujoči Valentiničeva ulica 40, Laško.
Zapustnica je napravila oporoko, o veljavnosti katere se morajo izreči tudi zakoniti dediči, ki bi lahko dedovali zapuščino
v primeru, če bi se izkazalo, da oporoka ni
veljavna. Prav tako je zapustnica zapustila
premoženje, s katerim ni oporočno razpolagala in je zato predmet zakonitega dedovanja. Sodišče je ugotovilo, da zapustnica
ni zapustila dedičev I. in II. dednega reda,
je pa zapustila dediča III. dednega reda.
Določeni zakoniti dediči so se v zapuščinski postopek priglasili, iz navedb priglašenih
dedičev pa izhaja, da bi kot zakoniti dediči
lahko prišle v poštev tudi druge osebe, katerih osebni podatki ali sorodstveno razmerje
obstoječim dedičem ni bilo znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da so
zapustničini zakoniti dediči, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica in
objave oklica na oglasni deski sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 1. 2010
III D 861/2009
Os-4724/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani v teku
zapuščinski postopek po pok. Prhne Branku, roj. 2. 7. 1922, umrlem 16. 2. 2009,
nazadnje stanujočem cesta 24. junija 72A,
Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zap. dedičih (zap. bratranec Slavko
Rotar, zap. sestrična Malči Debeljak, Štefka,
Jože Rotar), zato sodišče na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pok. Prhne Branku, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. 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 12. 6. 2009
IV D 281/2009
Os-8330/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Žlindra Juriju,
roj. 13. 7. 1927, umrlem 1. 12. 2008, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Ulica 15. maja
23, drž. Republike Slovenije.
Zapustnik je umrl kot samski, otrok ni
imel. Zapustil je oporoko pred pričama, v notarskem zapisu zapisano, SV-632/97 z dne
16. 4. 1997, ki jo je sodišče zakonito razglasilo dne 14. 5. 2009. Kot oporočnega dediča
vsega svojega premoženja je določil Marka
Batista, roj. 12. 7. 1950, ki pa se je dedovanju odpovedal, prav tako se je dedovanju
odpovedala Marija Bonča.
Sodišču ni znano, kdo so zakoniti dediči
pokojnega Jurija Žlindra. Ker zapustnik ni
imel otrok, pridejo v poštev dediči II. dednega reda (zap. starši oziroma bratje in sestre
ter njihovi potomci) oziroma v primeru, da so
starši že pokojni in je bil zapustnik edinec,
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dediči III. dednega reda (zap. starši oziroma
tete in strici ter po njih bratranci).
Sodišče na podlagi tretjega odstavka
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse
morebitne zakonite dediče, ki bi bili lahko
poklicani k dedovanju po pokojnem, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in na sodni deski tukajšnjega
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009

Oklici pogrešanih
N 63/2009
Os-8595/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je na predlog Pavla Jagriča (tudi Paul Jagric), Na
okopih 9, Celje, v teku postopek o razglasitvi pogrešanega Janeza Jagriča, roj. 17. 6.
1946, Na okopih 9, Celje, za mrtvega.
Republika Slovenija, Center za socialno
delo Celje, je z odločbo z dne 22. 12. 2009,
št. 1221-171/2009-2, odločila, da bo naloge
skrbnika za posebni primer pogrešanemu
Janezu Jagriču opravljal Center za socialno
delo Celje.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, in vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 12. 2009
N 29/2009
Os-1118/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Ivana Denša, Gomilice 3/a, Turnišče, ter Marije Sobočan, Brezovica 36, Velika Polana, v teku postopek za razglasitev
za mrtvega pogrešanega: Jožefa Denša, rojenega 17. 11. 1919, v Brezovici, Lendava,
očetu Jožefu Denša in materi Ani Denša,
nazadnje stanujočemu v Brezovici 38.
Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer Stanislav Pozderec, 15. 7. 1974,
stanujoč Brezovica 42, Velika Polana.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 8. 1. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Vertačnik Tadej, Zagornje Hoče 29d,
Hoče, zavarovalno polico, št. 11.013.595,
izdala zavarovalnica Grawe Zavarovalnica
d.d. gnc-310569

Spričevala preklicujejo
Balaško Marjeta, Noršinci 35, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Murska Sobota – tekstilni konfekcionar.
gnh-310539
Benčič Primož, Jevnica 72, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale – avtomehanik, izdano leta 2001.
gny-310522
Bergant Nika, Regentova 10, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 1. in obvestilo o
uspehu 2. letnika Srednje tehniške šole v
Kopru – smer frizer, izdano leta 2008 in
2009. gng-310523
Bolčina Andraž, Kovk 5/a, Col, indeks,
št. 23090668, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnu-310576
Boštjančič Grega, Reška ulica 11,
Ljubljana, indeks, št. 63050235, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnn-310558
Čadež Uroš, Cesta dveh cesarjev 389,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnj-310537
Drenik Klemen, Jablan 25, Mirna Peč,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2005. gni-310567
Femc Zvonko, Dolgo Brdo 2, Polšnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto – Sevnica (mizar), izdano leta
2006. gnu-310551
Glavič Nataša, OF 11, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1994. gne-310542
Glavič Nataša, OF 11, Izola – Isola,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1996. gnd-310543
Horvat Zvezdana, Moša Pijade 4,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
1995. gnf-310566
Hrestak Robert, Potoče 17/c, Preddvor,
diplomo SKCPŠ Škofja Loka, izdano leta
1986. gnk-310536
Jurič Manca, Jakopičeva 23, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna,
izdano leta 2008. gnd-310518
Kočar Drago, Dolič 118, Kuzma, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča Ljubljana. gnv-310525
Kostelec Boštjan, Krmačina 10, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1998. gns-310578

Kovač Lidija, Vanča vas 32, Tišina,
spričevalo Srednje strojne in tehnične šole
Murska Sobota – tekstilni konfekcionar,
izdano leta 1991, izdano na ime Varga
Lidija. gni-310563
Kramar Sonja, Gorenje Kamenje 3/a,
Novo mesto, maturitetno spričevalo in
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1997. gno-310507
Lugarič Karmen, Sv. Ema 34, Pristava
pri Mestinju, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano na ime Šket Karmen. gny-310547
Lukež Jure, Glavni trg 22, Kranj,
spričevalo 2. letnika SGŠ Radovljica, izdano
leta 1996. gng-310515
Lukež Jure, Glavni trg 22, Kranj,
spričevalo 3. letnika SGŠ Radovljica, izdano
leta 1997. gnf-310516
Lukež Jure, Glavni trg 22, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SGŠ
Radovljica, izdano leta 1998. gne-310517
Mahkovec Gorenc Luka, Vurnikova
8, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ
Bežigrad, izdano leta 2007. gnm-310509
Makarić Voislav, Frankovo naselje
66, Škofja Loka, spričevalo 8. razreda
OŠ Cvetka Golarja, izdano leta 2003.
gnh-310564
Pavlin Sabina, Vinareber 68, Dolž, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Brežice, izdano na ime Radi. gni-310513
Pušnik Marija, Vuhred 157, Vuhred,
spričevalo 8. razreda OŠ Miklavž pri
Ormožu, izdano leta 1988, izdano na ime
Kocjan Marija. gnd-310568
Rastoder Elvir, Istrska 1, Kozina,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 2002.
gnu-310526
Rojc Dean, Zalošče 31/f, Dornberk,
spričevalo OŠ Dornberk, izdano leta 2000.
gnb-310520
Roršek Ladislav, Tlake 35, Rogatec,
diplomo Srednje tehnične šole v Celju,
izdana leta 1984. gns-310553
Sotošek Andrej, Stari grad 35, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, št. 171496, izdano
leta 1993. gnm-310534
Šimenc Marko, Drča 108, Straža,
spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto, št.
I-PI-535 – smer elektrikar-elektronik, izdano
leta 2009. gnt-310527
Škaper Štefanija, Kočevska cesta 35,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za vzgojo pisarniških
kadrov Ljubljana, izdano leta 1980, izdano
na ime Mikulič Štefanija. gnb-310545
Zupančič Peter, Meniška vas 85,
Dolenjske Toplice, spričevala o poklicni
maturi ŠC Novo mesto, izdano leta 2004.
gnj-310512
Žagar Aljaž, Masarykova ulica 25,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnk-310561

Drugo preklicujejo
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, licence za vozilo Renault Premium,
340.18D, reg. št. NM 79-58P. gnz-310571
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, licence za vozilo M.A.N. 19.343
FLLP, reg. št. NM 78-74M. gny-310572
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, licence za vozilo Renault 22AXA
12, reg. št. NM 69-32A. gnx-310573
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, licence za vozilo Renault 22AXA
12, reg. št. NM 68-36K. gnw-310574
Beharić Alma, Novi dom 32/a, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 41040040,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-310575
Boštjančič Grega, Reška ulica 11,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63050235, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gno-310557
Celan Borut s.p., Mlinska ulica 42, Hoče,
potrdilo o neoporečnosti cestnega vozila za
prevoz blaga pod carinskimi oznakami, št.
73-2008. gnz-310521
Cvikl Suzana, Trčova 63, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 71174096, izdala
PF Maribor. gng-310540
Česenj Tina, Rocenska cesta 41,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11060090, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnt-310552
Četina Alja, Vransko 134, Vransko,
študentsko izkaznico, št. 41090191,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnp-310506
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001960000, izdana na ime Ivanović
Damir. gnz-310546
Gorana Japelj s.p. Knjigovodski servis
Efekt, Kajuhova ulica 28, Izola – Isola,
delovno dovoljenje, št. 99289836420,
izdano na ime Hasan Dubica z veljavnostjo
od 15. 7. 2009 do 14. 7. 2011. gnp-310535
GPG Kipkop d.o.o. Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 393, Ljubljana, licenco za
vozilo TAM 331T 26BL, reg. št. LJ 95-36P.
gnc-310544
Ivanović Damir, Ganglova ulica 14,
Metlika, izkaznico vojnega veterana, št.
006825, izdala UE Metlika. gnn-310533
Kralj Franc, Pod gozdom IV/29, Grosuplje,
orožni list, št. OO090000470, izdala Upravna
enota Grosuplje. gng-310565
Krznarič Lana, Prade, Cesta XII/1, Koper
– Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Koper. gnc-310519
Kunc Aleš, Rovte 16, Logatec, študentsko
izkaznico, št. 64020090, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnt-310577
Lazanski Franc s.p., Dečno selo 10 B,
Artiče, licenco za mednarodni prevoz za
vozilo M.A.N. 27.414DFK, št. 0 0305786, z
reg. št. KK 16 04C. gnv-310550
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Logistika MAB d.o.o., Ulica Franca Skaze
2, Šmarje pri Jelšah, dovolilnico za Ukrajino
z oznako 804/53, št. 666224. gnx-310548
Logistika MAB d.o.o., Ulica Franca Skaze
2, Šmarje pri Jelšah, dovolilnico za Ukrajino
z oznako 804/63, št. 668659. gnw-310549
Mekinc Uroš, Ulica bratov Martinec
35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
09051103, izdala Fakulteta za promet in
pomorstvo. gnl-310510
Milošič Luka, Slatina 65, Cirkulane,
potrdilo o opravljenem izpitu za traktor.
gnj-310562
Moderc Andreja, Krivec 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 28090030, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnm-310559
Oblak Miha, Praprotno 30, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 64060347, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnn-310508
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica
57, Škofljica, licenco za vozilo DAF, ser.
št. O0310685, reg. št. LJ Z2-57T, Za vozilo
M.A.N., ser. št. O0310686, reg. št. LJ U943C, za vozilo M.A.N. ser. št. O0310687,
reg. št. LJ K6-34Y. gns-310528
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57,
Škofljica, licenco za vozilo Mercedes Benz
ser. št. O0310688, reg. št. LJ X5-36E, za
vozilo; Mercedes Benz ser. št. O0310689,
reg. št. LJ X5-42E, za vozilo Mercedes
Benz ser. št. O0310690, reg. št. LJ P0-75D.
gnr-310529
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57,
Škofljica, licenco za vozilo Mercedes Benz
ser. št. O0310691, reg. št. LJ X5-38E, vozilo
Mercedes Benz ser. št. O0310692, reg. št.
LJ X5-37E, za vozilo Mercedes Benz ser. št.
O0310693, reg. št. LJ X5-39E. gnq-310530
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57,
Škofljica, licenco za vozilo Mercedes Benz
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ser. št. O0310694, reg.št. LJ X5-40E, za
vozilo Scania ser. št. O0310695, reg. št. LJ
51-1DN, za vozilo Mercedes Benz ser. št.
O0310696 reg. št. LJ 57-8EA. gnp-310531
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica
57, Škofljica, licenco za vozilo TAM ser.
št. O0310697, reg. št. LJ 81-0PT, vozilo
Mercedes Benza ser. št. O0310697, reg.
št. LJ RE-526 in vozilo Mrcedes Benz
ser. št. O0310312061, reg. št. LJ HL-990.
gno-310532
Osovnikar Neža, Gorjuše 19, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 41200008,
izdala Medicinska fakulteta. gnk-310511
Petrovska Ana, Vojkovo nabrežje 27,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 04036421, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnp-310556
Pirjevec Samo, Brkinčeva 14, Sežana,
orožni list, št. OL0008325, izdala Upravna
enota Sežana. gnb-310570
Rupnik Alan, Kosovelova ulica 8, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 20201672, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnq-310555
Saksida Igor, Zalošče 30/N, Dornberk,
preizkus strokovne usposobljenosti za
voznika in spremljevalca izrednih prevozov,
št. 3481, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 2007. gnw-310524
Stariha Ana, Partizanska pot 4/b, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 71090084,
izdala Univerza v Ljubljani. gnf-310541
Stopar Vesna, Slap 75, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 21070620, izdala
FDV v Ljubljani. gni-310538
Trtnik Miha, Polje, Cesta XVIII/1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63020168, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnr-310554
Velkavrh Mihael, Rožna dolina, cesta
XVII/17, Ljubljana, odvetniško izkaznico, št.
428/87, z dne 16. 5. 1988. gnl-310560
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