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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 41001-26/2009
Ob-1796/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08) – 1. člena (2) in 219. člena, objavlja
Mestna občina Maribor
obvestilo
o razpisu Mestne občine Maribor
za sofinanciranje programov za
šolske otroke in mladino v okviru
projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti« v letu 2009
Predmet sofinanciranja:
1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za
učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2. udeležba na območnih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih in dijake srednjih šol;
3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborov, šol in delavnic za učence, dijake ter
dodiplomske študente, ki za udeležence ne
pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti in je med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor, če se program
izvaja na območju Mestne občine Maribor,
oziroma 70%, če se program izvaja izven
njenega območja na območju RS in ni izvedljiv na območju Mestne občine Maribor;
4. dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih
učencev, dijakov in dodiplomskih študentov)
ter udeležba na počitniških izobraževalnoraziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti) in aktivna udeležba posameznikov na tovrstnih strokovnih srečanjih
(učenci, dijaki ali dodiplomski študentje);
5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev
raziskovalne in invencijske dejavnosti na
mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter
dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo v projektu »Mladi za napredek Maribora«;
6. izvedba drugih projektov izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske narave z aktivnim ustvarjalnim delom
mladih, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne
točke razpisa in so namenjeni dodatnemu
izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok
in mladine predvsem na področju raziskovanja in inventivnosti (npr. strokovna srečanja),
ki za udeležence ne pomenijo del rednega
izobraževanja za udeležence in na katerih je
med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne
občine Maribor.

Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do
10. 9. 2009 z dvema rokoma za oddajo
vlog – 20. 3. 2009 in 10. 9. 2009. Drugi rok
je odprt le v primeru ostanka sredstev po
zaključenem prvem razpisnem roku.
Obvestilo vsebuje le nekaj osnovnih podatkov o razpisu, celoten razpis z
razpisno dokumentacijo je dosegljiv na
spletnih straneh Mestne občine Maribor
– www.maribor.si in na naslovu: Mestna
občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in
raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta
1, soba 351 ali 357. Dodatne informacije v
zvezi z razpisom so dosegljive na istem naslovu, Zdenka Bergoč, tel. 02/22-01-298 ali
e-naslov: zdenka.bergoc@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 301-1/2009

Ob-1818/09
Sprememba

V javnem razpisu za spodbujanje projektov inovacij, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 13. 2. 2009, Ob-1610/09, se
vključi naslednja sprememba:
Za peto alinejo prvega odstavka 1. točke
V. poglavja javnega razpisa za spodbujanje
projektov inovacij se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»imajo sedež na območju občine.«
Ostale določbe razpisa ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-67/2007/9
Ob-1727/09
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05),
Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo – ZDU-1-UPB4, Ur. l. RS,
št. 113/05, 126/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06 in 114/07), Spremembe proračuna za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 114/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Poziva k oddaji predlogov v okviru večletnega programa Skupnosti za spodbujanje
varnejše uporabe interneta in novih spletnih
tehnologij (Varnejši internet plus) (Uradni list

Evropske unije C157/13 dne 10. 7. 2007) in
javnega poziva za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis v okviru komunitarnega
programa Varnejši internet plus (Uradni list
RS, št. 90/07, 5. 10. 2007), Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kot
nikova 38, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis št. 430-67/2007/9
za sofinanciranje kombinirane točke
osveščanja in prijavne točke v okviru
programa Varnejši internet plus
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00,
faks 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/,
e-pošta: gp.mvzt@gov.si (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši
internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na
področju varne uporabe interneta. Cilji programa Varnejši internet plus (2005–2008) so
v splošnem razdeljeni v štiri akcijske linije,
in sicer:
– boj proti nezakonitim in škodljivim spletnim vsebinam,
– obravnavanje neželenih in škodljivih
vsebin,
– spodbujanje varnejšega okolja,
– osveščanje.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU,
ter z namenom zagotovitve delovanja točk
osveščanja za varnejšo uporabo interneta in
novih spletnih tehnologij in zagotovitve delovanja prijavnih točk za prijavo nelegalnih
spletnih vsebin, želi Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim razpisom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis
Varnejši internet plus za leto 2007 v okviru
prve (prijavne točke za prijavo nelegalnih
spletnih vsebin v obliki integriranih omrežij)
in četrte (vozlišča oziroma točke za izvajanje dejavnosti programov osveščanja za
varnejšo uporabo interneta in novih spletnih
tehnologij v obliki integriranih omrežij) akcijske linije programa Varnejši internet plus za
leto 2007. Relevantna razpisna dokumentacija za prijavo projekta se nahaja na povezavi: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2007/sip_work_
programme_2007.pdf.
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Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil
namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo
drugim, komercialnim uporabnikom.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo: vsi
pravni subjekti – razen subjekti registrirani
na podlagi Zakona o gospodarski družbah
– javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih
storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov in ostale organizacije civilne družbe s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki so organizirane v
konzorcij ali predstavljajo člana konzorcija,
in so konkurirali na EU razpisu za kombinirano točko osveščanja in prijavno točko v
okviru programa Varnejši internet plus za
leto 2007 in so bili izbrani za sofinanciranje
s strani EU.
V primeru, da se prijavijo subjekti, ki so
organizirani v konzorcij, vlogo na razpis
poda samo nosilec konzorcija, ki obvezno
priloži konzorcijsko pogodbo. Nosilec konzorcija bo na osnovi sklenjene pogodbe z
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo ter pogodbe z Evropsko komisijo
odgovoren za pripravo in pravočasno posredovanje vsebinskih in finančnih poročil.
Prijavitelji (nosilec konzorcija in vsi člani konzorcija) morajo predložiti fotokopijo
ali original izpiska iz ustreznega registra ali
fotokopijo statuta s katerim dokazujejo status prijavitelja in iz katerega nedvoumno
izhaja neprofitna narava prijavitelja oziroma,
da osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna
proizvodnja blaga in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3). Izpisek mora odražati
dejansko stanje.
Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
X1: Vsebina je relevantna, skladna s cilji
programa Varnejši internet plus in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je
v skladu z EU razpisom programa Varnejši
internet plus. Pričakovani vpliv predlaganega celotnega programa dela kot tudi posameznih faz je ustrezen in to tako v času
sofinanciranja projekta kot tudi po izteku obdobja sofinanciranja ... (do največ 50 točk)
X2: Predlog je pregleden, ekonomičen
in ima realno finančno konstrukcijo ... (do
največ 50 točk)
Y: skupno število zbranih točk … (največ
100 točk)
Formula za izračun zbranih točk:
Y=X1+X2
Sofinanciran bo izključno le najbolje ocenjen projekt, ki bo zbral največje število točk,
vendar ne manj kot 70, in bo obenem izpolnjeval vse razpisne pogoje.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa, znaša ca. 180.000 EUR (z vključenim
DDV) za obdobje trajanja projekta največ
dve leti.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 7692 Informacijska varnost. V letu 2009
je namenjenih ca. 90.000 EUR. V letu 2010
je namenjenih ca. 90.000 EUR, če bodo v
ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2010. Sredstva za dokončanje
projekta v koledarskem letu 2010 se bodo
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določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010 s posebnim aneksom k
pogodbi. Nosilec postavke je Marjan Turk.
5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2009
in 2010.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, do 5. 3. 2009, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje »kombinirane
točke osveščanja in prijavne točke v okviru
programa Varnejši internet plus«« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS, na
prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja
na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno na
pošti do izteka roka (torej do 5. 3. 2009 do
24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za
informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 10. 3.
2009. Strokovna komisija bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost.
8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v osmih dneh od dneva odpiranja
vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
ali prek elektronskega poštnega naslova: radovan.pajntar@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh
ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-1716/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 –
ZJF-D), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS,
št. 94/07 – UPB1), Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.
l. RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG,
59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07 in 85/08), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4,
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006), Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008
in 2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169.
redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov

aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni
seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na: http://www.ess.gov.si/slo/ Dejavnost/Programi/programi.htm), Zakona o spremljanju
državne pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o
dodeljevanju državnih pomočeh in pomočeh
po pravilu »de-minimis« (Ur. l. RS, št. 61/04,
22/07), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
IX/6, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja za
večjo zaposljivost 2009–2010
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje
zaposljivosti z dvigom nivoja usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc)
za zaposlene v mikro in malih podjetjih ter
zaposlene v podjetjih, ki so upravičeni do
subvencij v skladu z Zakonom o delnem
subvencioniranju polnega delovnega časa.
Cilj javnega razpisa so:
– dvig nivoja usposobljenosti zaposlenih
oziroma preprečitve prehoda neustrezno
usposobljenih v odprto brezposelnost,
– izboljšanje sposobnosti (kompetentnosti) zaposlenih za prilagajanje razmeram na
trgu dela,
– prilagodljivost podjetij v času gospodarske krize ter
– povečanje zaposlitvenih možnosti.
V okviru projekta so kot ciljne skupine
določeni vlagatelji, ki kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih z
vključitvijo zaposlenih oseb v mikro in malih
podjetjih, in zaposleni v podjetjih, ki so upravičena do subvencij v skladu z Zakonom o
delnem subvencioniranju polnega delovnega časa.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje podaktivnosti 2.4.1 Usposabljanje za večjo zaposljivost 2009–2010,
znotraj aktivnosti 2.4 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost, ki je umeščen
v drugi ukrep Aktivne politike zaposlovanja
»Usposabljanje in izobraževanje«, Kataloga
ukrepov APZ za 2009.
V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z izvedbo:
1. programov usposabljanja za leto 2009
in
2. programov usposabljanja za leto
2010.
V okviru prijavljenega projekta se lahko
izvede več različnih programov usposabljanja. Programe usposabljanj za svoje zaposlene, mora vlagatelj pripraviti v okviru treh
mesecev, pri čem pa lahko sam program
usposabljanja traja tudi dlje.
Udeleženci usposabljanj morajo biti v
času vključitve v posamezen program usposabljanja, ki bo sofinanciran po tem javnem
razpisu, v rednem delovnem razmerju pri
vlagatelju.
– Vlagatelji, ki kandidirajo za sofinanciranje programov usposabljanj za leto 2009,
lahko to storijo samo na 1. in 2. predpisa-
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nem roku za predložitev vlog za programe
usposabljanj, katerih začetek je med 1. 3.
2009 ter 15. 9. 2009. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je najkasneje do 30. 9.
2009. Programi usposabljanja, ki se bodo
začeli pred datumom objave tega javnega
razpisa, se lahko sofinancirajo samo v okviru potrjenega projekta, če je na dan objave
javnega razpisa usposabljanje še v teku in
hkrati ustreza pogojem razpisa.
– Vlagatelji, ki kandidirajo za sofinanciranje programov usposabljanj za leto 2010,
lahko to storijo samo na 3. in 4. predpisanem roku za predložitev vlog za programe
usposabljanj, katerih začetek je med 1. 10.
2009 ter 15. 9. 2010. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je najkasneje do 30. 9.
2010.
Programi usposabljanja
Programi usposabljanja so namenjeni
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega pri
vlagatelju, ki pridobi sofinanciranje in ne prinašajo pridobitve javno veljavne formalne
izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v programe
usposabljanj na podlagi priloženega programa. V okviru tega javnega razpisa bodo
sofinancirani programi usposabljanja, katere
lahko izvajajo:
– zunanje organizacije, in sicer po računu ali
– podjetje samo z notranjimi predavatelji,
kjer se za vsako uro izvedbe usposabljanja
prizna še tehnična ura za pripravo usposabljanja oziroma pripravo zahtevanih poročil.
Strošek ure usposabljanja ali tehnične ure
je enak urni postavki plače bruto II predavatelja zaposlenega pri vlagatelju v mesecu
oddaje vloge.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči – de minimis, kar pomeni, da
dodelitev sredstev v okviru namenov tega
javnega razpisa predstavlja za prejemnika
državno pomoč, ki glede na obliko in namen
pomoči ne presega 200.000 EUR oziroma
100.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju).
Do pomoči za izobraževanje in usposabljanje niso upravičena podjetja iz:
– sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
1. da so registrirani kot gospodarska
družba ali samostojni podjetniki po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS,
št. 42/06, 60/06, 10/08 in 68/08);
2. da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
3. da niso prejemniki državne pomoči v
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 44/07);
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4. da za projekt, za katerega podajajo vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
ali iz sredstev EU;
5. da v zadnjih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu niso oziroma ne
bodo prejeli skupaj več kot 200.000,00 EUR oziroma 100.000 EUR (v primeru podjetij, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju) pomoči po pravilu de minimis;
6. da imajo izdelan načrt razvoja, izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih.
Izpolnjevanje pogojev bodo prijavitelji potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor in opredelitev programov usposabljanja
Vloge s prijavljenim projektom usposabljanja zaposlenih, katerih vlagatelji bodo izpolnjevali vse pogoje, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
Merilo

Maks. število

1. Delež oseb, vključenih v programe usposabljanja glede na število
zaposlenih pri vlagatelju

50 točk

2. Delež izvajanja ur usposabljanja s strani notranjih izvajalcev
usposabljanja, glede na število vseh ur usposabljanja v programih

50 točk

3. Vključitev v usposabljanje tem s področja informacijsko –
komunikacijske tehnologije

20 točk

4. Vključitev v usposabljanja tem s področja ekologije, varstva okolja
in ravnanja z nevarnimi odpadki

20 točk

5. Vključitev v usposabljanja tem s področja pridobitve certifikatov (ISO
ali drugi mednarodni)

20 točk

6. Vključitev v usposabljanja tem s področja komunikacijsko
lingvističnih veščin

20 točk

7. Vključitev v usposabljanja tem s področja trajnostnega razvoja

20 točk

Maksimalno število točk

200 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

100 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 100 točkami. V primeru večjega
števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več
vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj
sredstev, se izmed teh vlog z žrebom izbere
vlogo oziroma vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost
in zaposljivost, znaša skupaj 4.000.000,00
EUR, od tega okvirno 2.000.000,00 EUR za
leto 2009 in 2.000.000,00 EUR za leto 2010.
Sredstva bodo sofinancirana iz proračunske
postavke 4282 – Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev.
Vlagatelji lahko za iste programe usposabljanj pridobijo sredstva le iz enega javnega razpisa. Kršitev tega načela pomeni
dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo
dodeljenih sredstev.
7. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010«.
V primeru dopolnitve vloge, mora biti lete označena enako kot vloga: »Ne odpiraj –
Dopolnitev vloge za javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost
2009–2010«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Vloge naj vlagatelji oddajo osebno ali po
pošti na naslov Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna
dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti
poslane priporočeno.
Roki za predložitev vlog so:
1. rok: 20. marec 2009 do 13. ure,
2. rok: 19. junij 2009 do 13. ure,
3. rok: 18. september 2009 do 13. ure,
4. rok: 15. januar 2010 do 13. ure.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov. Naročnik
ne prevzema odgovornosti za vloge, ki bodo
poslane po pošti. Vloga, ki na razpisni rok
ne bo prispela do zahtevane ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v primeru,
če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni
oddaji ponudbe na pošti.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje,
Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
istega dne, kot so roki za predložitev vlog
vendar ob 14. uri.
Strokovna komisija se lahko, kadar je
število prejetih vlog preveliko, odloči, da odpiranje ni javno – odločitev o tem se objavi
na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje dva dni pred rokom za odpiranje vlog. O
tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje
en delovni dan pred predvidenim datumom
javnega odpiranja z obvestilom na spletni
strani Zavoda http://www.ess.gov.si/.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda, ki jo
vodi predsednik. Na prvem odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, se pozove, da v roku
5 dni od prejema poziva, svoje vloge dopolnijo. Komisija popolne vloge preveri z vidika
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izpolnjevanja razpisnih pogojev ter jih točkuje
za vsako merilo iz tč. 4 posebej. Nepopolne
vloge se s sklepom komisije zavržejo.
Vloge, za katere bo strokovna komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo strokovna komisija
ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki
4. tega javnega razpisa, ki so podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne dokumentacije.
V skladu z merili bodo tako izbrani projekti
z najvišjim številom točk do porabe celotnih
razpisanih sredstev.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči
zakoniti zastopnik Zavoda RS za zaposlovanje, na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje na podlagi objavljenih
kriterijev in meril. Pritožba zoper sklep o
odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. O
pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča zakoniti zastopnik
Zavoda RS za zaposlovanje. Pritožba ne
zadrži izvršitev sklepa o odločitvi.
9. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 30 dni po vsakem
roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda.
Izbrani vlagatelji bodo pozvani na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v
roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 30. 4. 2010.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se nahaja v vložišču Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana, na vložiščih območnih služb in na spletnih straneh
Zavoda: http://www.ess.gov.si.
11. Informacije
Vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za predložitev vlog. Zahtevo morajo posredovati odgovorni osebi Zavoda na
spletni naslov: erik.kos@ess.gov.si.
Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v
petih dneh od prejetja vprašanja na spletni
strani Zavoda.
12. Hramba dokumentacije: izbrani prijavitelji morajo zagotoviti hrambo dokumentacije o projektu in vseh prejetih plačilih v
zvezi s programom 10 let po zadnjem prejetem izplačilu.
13. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagatelja lahko tehnično, administrativno in
finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije,
ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
namensko porabo proračunskih sredstev
Republike Slovenije.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev za programe usposabljanj
zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost stroškov,
sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na kraju samem omogočil vpogled v
računalniške programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem programa ter za potrebe
organa nadzora, poročanja in spremljanja
zagotovil vse zahtevane informacije.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 430-14/2009-1
Ob-1723/09
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 ZDdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07)
in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike
(Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in
Protokola 15. zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih
dejavnosti (Program povezanih dejavnosti
PROTEUS), podpisanega 12. decembra
2008 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program PROTEUS
2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje
Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne
projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske do treh mesecev.
Projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplika-

tivnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in povečati število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) in 8. oziroma
9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list
RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Franciji: Egide na
spletnem naslovu http://www.egide.asso.
fr/fr/programmes/phc/appels/proteus.html).
Kontaktna oseba na francoski strani je Marguerite de la Rochefoucauld, e-pošta: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr.
6. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FR-PROTEUS02-B/2009) in B (ARRS-MS-FR-PROTEUS-02-B/2009).
Obrazca A in B prijavitelj pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si.
Prijavitelj mora podati pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave, ki jo
priloži prijavi.
7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
8. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 130.000,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Končni dogovor o številu in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega
slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo predvidoma potekalo 4. decembra v Parizu.
Sklep o sofinanciranju izbranih vlog
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Franciji;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno (za kratke obiske – do 14 dni), ob
daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
– dnevnice za francoske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba) in lokalni prevoz.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v
enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
9. Predvideni rok začetka izvajanja razpisa je 1. januar 2010.
10. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
11. Način predložitve prijave
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Francosko
republiko Program PROTEUS 2010–2011«
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki
poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena
prijava.
Prijavna obrazca A in B mora prijavitelj
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-FR-proteus10-11@arrs.si.
12. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do
vključno 15. maja 2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošt. iz Slovenije najkasneje
do vključno 15. maja 2009 do 12. ure (poštni žig).
Prijavna obrazca A in B morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-FRproteus10-11@arrs.si. do 15. maja 2009 do
12. ure.
13. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno in pravočasno oddane pri-

jave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošt. (obrazca A in B). Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
14. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta
2009, po zasedanju slovensko-francoskega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni
tudi na spletni strani agencije, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Oseba odgovorna za predmetni javni
razpis je Katarina Seršen, tel. 01/400-59-69,
e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 094-2/2009
Ob-1725/09
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona
o nagradah RS na področju šolstva (Ur. l.
RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2009
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: nagrade
Republike Slovenije na področju šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne
morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
srednjega šolstva, izobraževanja odraslih,
višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika
in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma
urednik, uredništvo.
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4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje
in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih,
ali če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu,
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem
delu, ali če se je vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev (-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna utemeljitev (najmanj ena tipkana
stran) z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
upošteva in v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a)
področje vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– vsebinsko utemeljitev predloga (1 do 3
tipkane strani);
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje
kandidata odraža v praksi oziroma kakšen
je odziv iz prakse in okolja;
– skrajšano bibliografijo na največ dveh
straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni
potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko
vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog naj
vsebuje več mnenj o kandidatu(-ki), predla-
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gatelj ne more predlagati sebe. Pri prijavah za
nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo
v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki
ne sodijo med redne delovne naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo
in šport http://www.mss.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/400-54-65, e-pošta: polona.soln@gov.si.
Uradne ure po telefonu so vsak delovnik od
9. do 11. ure.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo
v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport
RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade
na področju šolstva«. Predloge ne glede na
način dostave sprejemamo do torka, 2. 6.
2009 do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog
odbor ne bo odpiral in bodo zavržene.
Zaradi lažjega dela odbora vlagatelje
prosimo, če elektronski izvod izpolnjenega
obrazca pošljejo tudi na e-naslov: polona.
soln@gov.si. Samo elektronska prijava ne
šteje in je odbor ne bo obravnaval.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 12/12
Ob-1814/09
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
turbin, predturbinskih zasunov
in pomožne opreme, generatorjev
in vzbujalnih sistemov
HE DOBLAR 1 – lot T/G
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: rekonstrukcija turbin, predturbinskih zasunov in pomožne
opreme, generatorjev in vzbujalnih sistemov
HE DOBLAR 1 – lot T/G.
3. Kraj dobave in izvedbe del: Doblar 6A,
5215 Ročinj, Slovenija.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava opreme, demontaža stare opreme
in montaža nove opreme ter spuščanje v
pogon. Dela se oddajo v celoti.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri
Petru Drusany-ju, tel. 00386(0)5/339-6356, faks 00386(0)5/339-63-15 ali pri Miranu Komelu, tel. 500386(0)5/339-64-90, faks
00386(0)5/339-64-88, v roku 14 dni od objave.
7. Dvig možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 800 EUR (v ceni je
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR
04750-0000545385, pri Novi KBM d.d., s
pripisom »razpis LOT T/G«. Tuji ponudniki vplačajo na račun Nova KBM d.d. Nova
Gorica Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN SI56 047500000545385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 29. 5. 2009 do 12. ure.
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10. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2009 ob 13. uri, na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica.
12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti
z DDV.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji:
– tehnična merila in
– komercialna merila.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: 31. 3. 2009 ob 10. uri,
ob predhodni najavi najmanj 7 dni pred predlaganim datumom ogleda.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 430-0006/2009-173
Ob-1717/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta
Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2009 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v Mestni občini
Murska Sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na spodbujanje aktivnosti ter
angažiranja mladih in mladinskih organizacij
v javno in družbeno življenje v Mestni občini
Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2009 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni
občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane
vse davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki
bodo izvajani v letu 2009. Izpolnjevanje po-

gojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
imenovana s strani župana Mestne občine
Murska Sobota. Komisija za odpiranje vlog
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Ur. l. RS, št. 43/05).
5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno
dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis, vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge: komisija za odpiranje vlog bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci
bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po
faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih
projektov in programov so zagotovljena v
proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2009 v višini do 17.500,00 EUR na
proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta (brez DDV).
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009.
9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno do
20. 3. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vlo-
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ga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora
biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis:
Mladinski programi oziroma projekti 2009«,
na zadnji strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti
natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v
slovenskem jeziku.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis, vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 23. 3. 2009.
11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi
vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
12. 1 Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.
kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu
+386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0005/2009-1
Ob-1718/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 23/07) objavlja Mestna občina Murska
Sobota (v nadaljevanju: MOMS), Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v MOMS v letu 2009:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu
2009, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove
zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
za populacijo na območju MOMS.
Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti
na področju tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:

– pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture
v MOMS,
– pod sklop II) programi in projekti za
izvajanje letnega programa uvajanja mladih
v znanost v MOMS.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu:
– zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v
znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2009,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS.
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša:
pod sklop I) 39.957,00 €,
pod sklop II) 7.200,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena do 10. 12. 2009.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 20. 3. 2009 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošt. kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop
I« ali »Ne odpiraj – vloga: področje uvajanja
mladih v znanost oziroma sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je
zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog
bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 23. 3.
2009. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi
predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema
sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
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Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošt. ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in v
vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije vlagatelji dobijo po
telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš:
– tel. 02/525-16-65,
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0004/2009-1
Ob-1719/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta
Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih
izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze
ter organizacije, ki po programu vzgojnoizobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem
načrtu in predmetniku osnovne in glasbene
šole – programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po
posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka,
program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v
mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov.
– organizacija in vključevanje šolskih in
predšolskih športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije,
– organizacija taborov,
– izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole,
– revije glasbenih šol,
– organizacija koncertov,
– sodelovanje z drugimi šolami.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
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Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov
Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter
druge organizacije, ki po programu vzgojnoizobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine
Murska Sobota. Izvajalci teh programov si
morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev
osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2009,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini
Murska Sobota.
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska
vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za osnovnošolske otroke
znaša do 67.600,00 EUR in do 17.000,00
EUR za predšolske otroke.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti porabljena do 20. 12. 2009.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 20. 3. 2009 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošt. kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena dejavnost za
predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni
občini Murska Sobota za leto 2009«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je
zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala
v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 23. 3.
2009. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja
pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema
sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri
organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti
priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne
šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota (www.murskasobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po
e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš:
– tel. 02/525-16-65,
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0012/2009-1
Ob-1720/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2009 (Uradni list, RS št. 9/09), in 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
– pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s
področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju
Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2009;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi
organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe planiranih aktivnosti v
tekočem letu,
– drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50% upravičenih stroškov izkazanih na
podlagi priznane vrednosti programa društva
oziroma zveze.

Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2009. Dodeljena sredstva se morajo
porabiti v letu 2009.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba
št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63,
kontaktna oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 17. 3. 2009 do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošt. na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in
naslovom vlagatelja, in na sprednji strani
označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s
pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 17. 3.
2009 ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska
Sobota v roku osem dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0007/2009
Ob-1721/09
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2009
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva.
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali B
področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne in zdravstvene programe in storitve,
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje MO Murska Sobota oziroma njene
občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2009 je 95.000,00 EUR oziroma, in sicer:
– za področje A 73.000,00 EUR,
– za področje B 22.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2009 morajo biti porabljena v letu 2009.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference …),
6. program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v
programu),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
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3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovetnih programih, razen v primerih, ko je
odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge
specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva v
višini 100% vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve,
stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na
število uporabnikov v istovetnih programih ter
specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju
programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana nujnost
posameznega stroška za izvajanje programa
ter primerjava višine stroškov na uporabnika
med posameznimi istovetnimi programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska Sobota
v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril
določena višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za izvedbo programa.
Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo
izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo
sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in
načinu njihovega sofinanciranja za leto 2009.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju programov za leto 2009:
a) izvajalcem programov, katerih programi
bodo prejeli največ 3.000,00 EUR bodo sredstva nakazana dvakrat letno, in sicer za prvo
polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa
v mesecu septembru, po izstavitvi zahtevka
za nakazilo sredstev za posamezno polletje;
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.000,00 EUR bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi
s strani izvajalca programa za nakazilo za
posamezni mesec v letu 2009.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2009 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B«.
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Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2009, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do
12. ure, pri Manueli Hochstetter ali na spletni
strani Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, tel. 02/525-16-64 – mag. Rofina
Bernjak.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2009 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih
dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti;
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne
odpiraj!« Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2009 za
področje A ali Javni razpis za sofinanciranje
programov zdravstvenega varstva za leto
2009 za področje B;
odvisno od tega za katero področje se
prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja!
4. Rok za oddajo ponudb je 20. marec
2009.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
l4. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni
na način, predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z
več programi so lahko oddane v eni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 25. marca 2009. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1722/09
Javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna Občine
Sežana za leto 2009 – sredstva župana
za enkratne finančne pomoči 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJP,
14/07 – ZSPDPO in 109/08), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 121/08).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v
obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana,
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj
in javnih zavodov, če se programi oziroma
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili
(bodo) njihovi programi v letu 2009 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma
uporabnikov iz Občine Sežana,
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2009 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2009,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
do 5 točk;
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine
Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 15 točk,
– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov: 5 točk,
– 101–1000 uporabnikov: 10 točk,
– nad 1000 uporabnikov: 15 točk;
– Promocija – programi oziroma projekti
prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20
točk;
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
do 20 točk;
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk;
– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do
5 točk;
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo
programov oziroma projektov imajo izvajalci
– 50–60% lastnih sredstev: 5 točk,
– 61–70% lastnih sredstev: 10 točk,
– 71– 80% lastnih sredstev: 15 točk,
– več kot 80%: 20 točk.
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev na razpolago je 50.000,00
EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 28. 2. 2010 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in je
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2009.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice
in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis županova sredstva 2009« na prednji
strani ovojnice.
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Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo
na Občino Sežana prispele od prvega do
zadnjega dne v preteklem mesecu.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni
program oziroma projekt izredno prispeva k
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih
točk.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45
dneh po odločitvi.
Z izbranimi izvajalci oziroma projektov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman,
05/73-10-101, urad.zupana@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2009,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Št. 330-4/2008
Ob-1724/09
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 20/08, 84/08, 96/08, 122/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini

Laško za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 62/07) Občina Laško
objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja Občine
Laško v letu 2009
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Laško v letu 2009 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
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. in 2. točke prejšnjega člena:
– 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 Laško, v
predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za
tekoče leto in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci
kmetijskih gospodarstev); upravičenci iz 2.
točke morajo imeti sklenjeno zavarovalno
pogodbo za tekoče leto;
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– 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 ukrepe iz 4. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
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
Laško za leto 2009.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
34.031,00 EUR,
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– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 15.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 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.
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.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 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 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,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
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pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško 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;
– v primeru postavitve pašnikov in
agromelioracijskih del: kopijo katastrskega
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja za preteklo oziroma za tekoče
leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– 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;
– 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;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
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,
– samostojen 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 in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja.
Upravičeni stroški so naslednji:
– 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 ...);
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– 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 kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– 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
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta,
založnega gnojenja, vključno z apnenjem,
nakup in sejanje travnega semena, razen
drenažna dela in material za drenažo …);
– pri izvedbi naložbe v postavitev pašnikov in agromelioracijskih del se prizna
prispevek v naravi vlagatelja v primeru, če
je to upoštevano v načrtu izvedbe projekta
s popisom del;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Najvišji znesek dodeljene pomoči je
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Maksimalna predračunska vrednost naložbe
lahko znaša 12.000 € brez davka.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije iz ukrepa 1 v programskem obdobju 2007–2013.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija, v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje

2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja za preteklo oziroma za tekoče
leto;
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2009.
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 vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in
plodov,
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali zaradi bolezni.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca
na leto.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
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 in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
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Občina Laško z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
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 osebe:
– 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 proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 €/program letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno.
Pomoči de minimis
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,

tvi 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;
– 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.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– 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 in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Največji znesek dodeljene pomoči je
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
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 iz
ukrepa 4 v programskem obdobju 2007–
2013.
V. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško v
letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo 2009«, od začetka razpisa
do 3. septembra 2009 oziroma do porabe
sredstev, in sicer na naslov: Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško. V primeru, da
upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog
ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz
tega razpisa. Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, in
sicer do porabe sredstev.

(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(4) 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),
(5) 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),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter
oddaja le-teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih
okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
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 in
podeželja v Občini Laško 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;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja za preteklo oziroma za tekoče
leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ali račun za že izvedeno 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 gradi-
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Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila:
Rok za prijavo

Datum odpiranja vlog

Rok za oddajo zahtevka

1.

2. april 2009

3. april 2009

do 28. avgust 2009

2.

9. julij 2009

10. julij 2009

do 28. avgust 2009

3.

3. september 2009

4. september 2009

do 30. oktober 2009

V primeru neporabljenih sredstev se
sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so
oddali vlogo do razpisanega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih
sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo
odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še
četrto odpiranje vlog. Datum odpiranja bo
objavljen naknadno na oglasni deski Občine
Laško. Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških
za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k
podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva namenjena.
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 župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Laško najkasneje do
datumov navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka, komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško 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 dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za

programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. 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 Laško (www.lasko.si) ali pa
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
Glavni pisarni Občine Laško in v Uradu župana – referat za gospodarske zadeve, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić ali Dragici Levstik, tel. 03/73-38-736, e-mail: edina.
memic@lasko.si, dragica.levstik@lasko.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 11. ure in
od 12. do 15. ure.
Občina Laško
Ob-1726/09
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, objavlja na podlagi 10. člena Zakona
o športu v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 24/00, 32/00), Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Radlje ob Dravi
(MUV, št. 10/04, 25/05) in Letnega programa
športa Občine Radlje ob Dravi za leto 2009,
sprejetega 19. redni seji Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi dne 15. 12. 2008
javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2009
I. Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine,
2. Športna vzgoja študentov,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Šport invalidov,
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,

9. Delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. Založniška dejavnost,
11. Promocijska dejavnost in informatika,
12. Vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
5. redno dostavljajo občini programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje športnih programov.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne 13. 4. 2004;
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji dne 7. 11. 2005.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 30 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v
zaprti kuverti na naslov: Javni zavod ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino, Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Javni razpis – Sofinanciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za leto
2009«, ali jih oddajte na sedežu Javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino, Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16,
2360 Radlje ob Dravi, in sicer vsak delovnik
v času od 9. do 13. ure.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo prijavitelji dobijo pri
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino, Radlje ob Dravi, Koroška cesta
16, 2360 Radlje ob Dravi.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni
v celoti, vključno z obveznimi prilogami. K
obrazcem predložite poročilo o evidenci registriranih tekmovalcev oziroma poročilo o
evidenci članstva in plačani članarini, poročilo o izvedbi programov za leto 2008, kopijo
potrdila o registraciji (ne sme biti starejše od
6 mesecev) in druge zahtevane priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2008 je potrebno posredovati do 20. 3. 2009.
Kontaktna oseba: mag. Martina Klobučar, tel. 02/88-73-288, GSM 040/852-288.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 322-63/2009
Ob-1761/09
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08) ter Sklepa župana št. 322-63/2009 z
dne 12. 2. 2009, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za oddajo v najem petih prodajnih mest
na potniškem terminalu v Kopru in
sedmih prodajnih mest na Ukmarjevem
trgu v Kopru za leto 2009
1. Predmet razpisa: je oddaja v najem
petih prodajnih mest na potniškem terminalu v Kopru in sedmih prodajnih mest na
Ukmarjevem trgu za leto 2009.
2. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava, z zahtevanimi podatki prijavitelja in jasnim opisom
ponudbe,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– fotokopijo dokazila o identifikaciji in
razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada
Republike Slovenije,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva).
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
Mestna občina Koper v skladu z javnim
razpisom zagotavlja najemniku:
– prodajno mesto (hiško kot objekt),
– 2x vtičnica (220 V) za prodajna mesta
na Potniškem terminalu, 1x vtičnica (220 V)
za prodajna mesta na Ukmarjevem trgu,
– 1x stropna luč za prodajna mesta na
Potniškem terminalu.
Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne
mize, stoli, dodatna streha nad glavo, dodatni animacijski program je v domeni posameznega najemnika in ne Mestne občine
Koper. Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in
organizacijo animacijskega programa, mora
najemnik pridobiti predhodno soglasje Mestne občine Koper.
3. Merila in pogoji
Pogoji:
1. Zbira se pisne prijave za oddajo v
najem:
a) Potniški terminal: petih prodajnih mest
na Potniškem terminalu v Kopru za leto
2009, v naslednjem predvidenem terminu,
od 13. aprila 2009 do 16. oktobra 2009, z
možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji
in merili za leto 2010, z obveznim obratovanjem prodajnega mesta v naslednjih terminih (koledar prihodov potniških ladij):
– april 2009: 13. (Azamara Journey);
– maj 2009: 3. (Arion in Azamara Journey), 10. (Arion in Thomson Celebration),
17. (Arion in Insigna), 24. (Arion in Thomson);
– junij 2009: 7. (Arion in Thomson), 21.
(Arion in Thomson);
– julij 2009: 5. (Arion in Thomson), 19.
(Arion in Thomson), 30. (S. Spirit in S. Whisper);
– avgust 2009: 2. (Thomson Celebration), 16. (Thomson Celebration), 27. (Quest
of Adventure), 30. (Arion in Thomson Celebration);
– september 2009: 12. (Minerva), 13. (Arion in Thomson Celebration), 15. (Azamara
Quest), 21. (Discovery), 27. (Arion in Thomson Celebration), 28. (Azamara Journey);

– oktober 2009: 5. (Azamara Quest), 14.
(Spirit of Adventure), 15. (Boudicca);
Prodajno mesto mora obratovati od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na
potniško ladjo, zato se delovni čas prilagaja prihodu in odhodu posamezne potniške
ladje in ga Mestna občina Koper določa
sproti.
b) Ukmarjev trg: sedmih prodajnih mest
na Ukmarjevem trgu v Kopru za leto 2009,
v naslednjem predvidenem terminu, od
1. aprila 2009 do 1. maja 2010, z možnostjo
podaljšanja pod enakimi pogoji in merili za
leto 2010/2011, z obveznim obratovanjem
prodajnega mesta najmanj v naslednjih terminih:
– 11.–13. aprila 2009, od 9. do 21. ure, v
času velikonočnih praznikov;
– 1. maja 2009–18. junija 2009 ter 31. avgusta 2009–4. oktobra 2009: prodajno mesto obratuje vsako petek, soboto in nedeljo
najmanj od 9. do 21. ure;
– 19. junija 2009–vključno 30. avgusta
2009: prodajno mesto obratuje vsak dan s
predvidenim urnikom najmanj od 9. do 12.
ure in 17. do 21. ure,
– 23.–24. oktobra 2009, od 9. do 21. ure,
v času Kmetijskega sejma Slovenske Istre;
– 6.–9. in 13.–15. novembra 2009, od 9.
do 21. ure, v času Martinovanja;
– 4.–6. decembra 2009, od 9. do 21. ure,
v času Miklavža,
– 18.–31. decembra 2009, od 9. do 21.
ure, v času novoletnih prireditev;
– 12.–14. februarja 2010, od 9. do 21.
ure, v času Pustovanja 2010;
– 3.–5. aprila 2010, od 9. do 21. ure, v
času Velike noči;
– 23.–25. aprila 2010, od 9. do 21. ure.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki z eno izmed naslednjih prodajnih in/ali storitvenih ponudb za posamezno
lokacijo:
a) Potniški terminal:
1. prodaja slovenskih tipičnih spominkov
in izdelkov domače obrti (kristal kot npr. Rogaška, idrijska čipka …);
2. prodaja majic, kap, torbic, obeskov
za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra
in/ali Slovenije (najmanj 5 različnih motivov
za vsak izdelek);
3. okrasni nakit domače obrti, keramični,
glineni in stekleni izdelki ter prodaja istrskih
tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti in prodajo umetnin;
4. prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
5. druga dodatna ponudba, ki pomeni
pestrost ponudbe in ni vključena v navedene ponudbe od 1 do 4 (lahko vključuje
tudi največ eno izmed vsebin pod naštetimi
ponudbami od 1 do 4).
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo
imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke
1–4).
b) Ukmarjev trg:
1. prodaja sladkorne pene, kokic, palačnik, kostanjev, koruze in drugih sezonskih
izdelkov,
2. prodaja spominkov, prodaja umetnin
(mini galerija),
3. delovanje turistične agencije, prodaja
znamk in razglednic, prodaja izletov, turističnih knjig, zgoščenk s slovensko tradicionalno glasbo;
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4. prodaja slovenskih in ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (kristal kot npr. Rogaška, idrijska čipka …);
5. prodaja majic, kap, torbic, obeskov
za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra
in/ali Slovenije (najmanj 5 različnih motivov
za vsak izdelek);
6. okrasni nakit domače obrti, keramični,
glineni in stekleni izdelki ter prodaja istrskih
tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti in prodajo umetnin;
7. prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
8. druga dodatna ponudba, ki pomeni
pestrost ponudbe in ni vključena v navedene ponudbe od 1 do 8 (lahko vključuje
tudi največ eno izmed vsebin pod naštetimi
ponudbami od 1 do 8).
3. Najemnina in varščina za posamezno
prodajno mesto za ves čas najema znašata:
a) Potniški terminal
Najemno obdobje: od 13. aprila 2009 do
16. oktobra 2009.
Varščina: 200 EUR (DDV v varščino ni
vključen).
Najemnina: 200 EUR brez DDV, 240
EUR z DDV.
Strošek elektrike je vključen v najemnino
za ves čas najema.
b) Ukmarjev trg
Najemno obdobje: od 1. aprila 2009 do
1. maja 2010.
Varščina: 200 EUR (DDV v varščino ni
vključen).
Najemnina: 350 EUR brez DDV, 420
EUR z DDV.
Strošek elektrike je vključen v najemnino
za ves čas najema.
c) Potniški terminal in Ukmarjev trg skupaj
Najemno obdobje: od 13. aprila 2009
do 16. oktobra 2009 za prodajno mesto na
Potniškem terminalu in od 1. aprila 2009 do
1. maja 2010 za prodajno mesto na Ukmarjevem trgu.
Varščina za prodajno mesto na obeh lokacijah: 250 EUR (DDV v varščino ni vključen).
Najemnina: 400 EUR brez DDV, 480
EUR z DDV.
Strošek elektrike je vključen v najemnino
za ves čas najema.
Ob podpisu pogodbe poravna izbrani
prijavitelj strošek najemnine z DDV v višini
100% in varščine v višini 100% (na varščino
se ne obračunava DDV). Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem ključev
dodeljenega prodajnega mesta.
Varščino se izbranemu prijavitelju vrne,
ne glede na lokacijo prodajnega mesta, in
sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje
30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu
prodajnega mesta s strani Mestne občine
Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da
se najemniku prodajnega mesta vrne varščina, so:
– podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
– vrnitev ključa prodajnega mesta,
– prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju kot je bilo prevzeto,
– prodajno mesto mora obratovati vse
predpisane dni v dogovorjenem delovnem
času iz točke 3/1.
Kolikor odgovorna oseba MOK ugotovi,
da najemnik ne obratuje več kot 4-krat v dogovorjenem delovnemu času in da o tem ni
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obvestil odgovorne osebe MOK ali v primeru kršitve najemne pogodbe, se najemniku pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno
nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru najemnik ni upravičen do vrnitve varščine, niti najemnine. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj iz prednostnega
seznama prispelih prijav.
Vsak prijavitelj lahko zaprosi izključno za eno prodajno mesto na vsaki izmed razpisanih
lokacij.
4. Merila
Vse prispele prijave, pod najemnimi pogoji opredeljenimi v točki 3.3., za a, b in c varianto, bodo ocenjeni s spodaj navedenimi merili. Za vse prejete prijave bo oblikovan skupni
prednostni seznam glede na dodeljene točke in ne glede na lokacijo prodajnega mesta, na
katerega se prijavitelj prijavlja. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki se bodo prijavili na način
najema opredeljen v točki 3.3., pod varianto c. Točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:

1.
2.

3.
4.
5.

Merila
pravilno izpolnjen prijavni obrazec
pomanjkljivo izpolnjen prijavni obrazec
prodaja izdelkov ali storitev iz točke 3/2:
ponudba ustreza
ponudba ne ustreza
zanimivost in kvaliteta ponudbe
Prijavitelj je zaprosil za eno prodajno mesto na Potniškem
terminalu in eno prodajno mesto na Ukmarjevem trgu.
Reference (prijavitelj je v preteklem obdobju že imel v
najemu eno izmed prodajnih mest v Kopru in je obratoval
vse predpisane dni ter v predpisanem urniku – kumulativni
pogoj).
Maksimalno število točk

Na prednostni seznam prijaviteljev se
uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na 2. točko javnega razpisa, ob
upoštevanju zbranega števila točk glede na
merila, in sicer od prijavitelja z največjim
številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. Izbrani bodo
tisti prijavitelji, ki se glede na zgoraj navedene pogoje in merila uvrsti na razpoložljiva
mesta prednostnega seznama.
5. Navodila za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok in način oddaje prijav: obravnavali
bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno,
in sicer priporočeno po pošt. najkasneje do
12. marca 2009, na naslov: Mestna občina
Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do
vključno tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj,
322-63/2009«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden prijavitelj.
7. Obravnava prijav: prispele prijave bo
obravnavala strokovna komisija imenovana
s sklepom župana 322-63/2009 z dne 3. 2.
2009.
8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
roku desetih dni po izdelavi prednostnega
seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo
urejena medsebojna razmerja.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
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strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na tel. 05/6646216, vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 430-10/2009
Ob-1777/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2009 (Uradni list RS, št. 121/08) objavlja
Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane
v vojnah na območju Slovenije za leto
2009 (v nadaljevanju: razpis)
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2009, postavka 102001
»Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije« namenjena za
sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2009.
3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) in Odlok o proračunu
Občine Sežana za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 121/08).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež oziroma enoto v Občini
Sežana oziroma delujejo na območju upravne enote Sežana,

– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2009,
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
6. Predvidena višina razpisanih sredstev
znaša 13.272,00 EUR.
7. Društva se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2009« in priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v
obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in
vzorec pogodbe se dvigne pri Janji Kristančič v sobi št. 69, kjer dobijo prijavitelji tudi
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis
– Programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge in pripravila izbor izbranih
društev na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v
roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 122-117/2008
Ob-1782/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 122/08)
in Odloka o sofinanciranju programov in
projektov s področja socialne dejavnosti v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 10/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja
socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica. Sofinancira se naslednje
programe in projekte:

14 / 20. 2. 2009 /

323

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje in jim nudijo podporo pri
povečanju neodvisnega življenja,
– programi in projekti svetovanja, pomoči
in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge
stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
omogočajo vključevanje v okolje ter drugi
programi in projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov,
– drugi programi in projekti s področja
socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko
učinkovitost.
Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– turističnih potovanj, turističnih izletov in
turističnih letovanj,
– programov s področja zasvojenosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte. V primeru,
ko prijavitelj prijavi več programov ali več
projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu
v vlogi.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
se lahko prijavijo izvajalci, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna Mestne občine
Nova Gorica v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti, katerih socialno delovanje je
izkazano kot osnovna dejavnost.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov
ali projektov na področju socialne dejavnosti
in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega
programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem
razpisu),

1.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo
možnost varne namestitve: varna hiša
1.3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce: zavetišče.
Sklop B – Program s področja varovanja
zdravja:
2.1. Programi, namenjeni izboljšanju
kvalitete zdravstvenega varstva za osebe z
neurejenim zdravstvenim zavarovanjem.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju: vlagatelji)
lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2009 in niso upravičeni kandidirati na javni razpis s programi in/ali projekti,
ki so v letu 2009 že sofinancirani iz sredstev
proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. so pravne osebe s statusom društva,
ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti 87.9
ali 88.9 po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) oziroma imajo v svojih aktih jasno
opredeljeno delovanje na razpisanem področju. Vlagatelji s statusom javnega zavoda so upravičeni do kandidiranja zgolj na
razpisno področje 1.3.,
2. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo
na območju MOL,
3. vsebina prijavljenega programa je v
skladu s predmetom razpisa,
4. vlagatelji, ki so v preteklih 3 letih že bili
pogodbene stranke MOL, morajo imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL.
III. Posebna pogoja za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na področje 1.2.
tega javnega razpisa, je:
– program/projekt omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in je uporabnicam na voljo 24 ur dnevno, vse dni
v tednu.
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na področje 1.3.
tega javnega razpisa je:
– program/ projekt omogoča namestitev
oziroma bivanje in je uporabnikom/-cam na
voljo vse dni v tednu.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja, s
pomočjo katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno
področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za
področje »socialno varstvo in varovanje
zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto
2009 znaša:
Sklop A – Programi s področja socialnega varstva: 251.000,00 €,
Sklop B – Program s področja varovanja
zdravja: 29.000,00 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošt. kot priporočeno pošiljko na naslov:

– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali,
– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven
mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 50% občanov mestne občine in izvajati
program na območju mestne občine.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 55.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis HID 2009 – Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 23. 3.
2009 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka prispe na naslov naročnika
oziroma je vložena v sprejemni pisarni
naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedeno ime in naslov
prijavitelja.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele
po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-132/2009-4
Ob-1783/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS 0809 in 61/08), Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2009: Socialno
varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana
– zdravo mesto
I. Predmet razpisa
Sklop A – Programi s področja socialnega varstva:
1.1. Socialnovarstveni programi za starejše: dnevni center za starejše
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Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno petka,
13. 3. 2009 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja. V primeru, da vlagatelj kandidira
z več programi in/ali projekti, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami, in sicer: »Ne odpiraj – vloga:
socialno varstvo« oziroma »Ne odpiraj – vloga: varovanje zdravja«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v ponedeljek, 16. 3.
2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku
osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku treh dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana
s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/projekti:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od
zaključka odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
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XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov: ozsv@ljub
ljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času
uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in 13. do
16. ure in
– petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1784/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva
odraslih.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesije:
4.1. 1,00 program zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Rožnik.
5. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem
primeru preneha veljati odločba o podelitvi
koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim
dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu s
64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s različnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v
skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa
prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o
podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s
pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v
popoldanskem času;
6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu;
6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane konce-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ 10
točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne
kategorije za razpisano koncesijo še vedno
več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v
4. točki besedila javnega razpisa) oddana
po pošti, prispela pravočasno, če je bila
oddana na pošt. s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 2. 3. 2009 do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog:
12.1. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v
4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
5. 3. 2009 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 11/2009
Ob-1785/09
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/2000, 30/2001
in 29/2003), Zakona o poslovnih stavbah in

poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in 102/02), Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občine
(Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnikom o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradne objave,
št. 6/2003 in 7/2003) in predlog Sveta z dne
11. 2. 2009, se objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
»Trgovina z živili in mešanim blagom«
1. Koper, Vanganel št. 38, v izmeri
133 m2, zaprte površine, oddajamo za trgovino z živili in mešanim blagom.
Izklicna mesečna najemnina znaša
600,00 EUR.
Poslovni prostor se oddaja v najem za
dobo petih let z možnostjo podaljšanja. V
izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka
27. člena Zakona o DDV.
Prostor se oddaja v obstoječem stanju.
Najemnik mora poslovni prostor usposobiti
za obratovanje z lastnimi sredstvi. Uporabno dovoljenje pridobi najemodajalec ob sodelovanju z najemnikom. Stroške urejanja
dokumentacije plača najemnik. Pogodba se
sklepa v obliki notarskega zapisa.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s predsednikom Sveta, GSM
041/625-835 ali 05/62-41-084. Razpis je objavljen na krajevno običajen način »na oglasni deski«, Uradnem listu RS in portalu Mestne občine Koper. Dokumentacijo za prijavo
na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsako sredo v času uradnih ur na
sedežu Krajevne skupnosti (tajništvo) od 16.
do 18. ure, do 16. 3. 2009. Po predhodnem
telefonskem dogovoru tudi vsak dan.
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačani varščini v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, mora prispeti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem
poslovnega prostora v Vanganelu št. 38,
Koper – trgovina 11/2009)« najkasneje do
16. 3. 2009, do 16. ure na naslov: Krajevna
skupnost Vanganel, Vanganel št. 38, 6000
Koper, ali osebno v pisarno Krajevne skupnosti Vanganel, I. nadstropje).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako se ne bo upoštevala vloga
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
tudi v primeru dvoumnosti ali nenatančne
določitve kriterijev, svet uporablja določbe
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem. Če svet med ponudniki ne bo mogel
izbrati najemnika izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe in
ponovi objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 8 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 15 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Svet KS Vanganel
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Št. 129-0001/2009
Ob-1815/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 127/06 in 109/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB 2 in 76/08), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 123/08) in Pravilnika o kriterijih in
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06),
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
v letu 2009
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Prav tako niso predmet razpisa programi
in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom,
da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
promocije in skrbi za zdravje ter reševanje
socialnih stisk občanov Občine Sevnica.
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Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Sevnica in v kakšni meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša: 21.221,00
EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
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Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 9. marca 2009 do 12. ure, na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 9. 3. 2009 (datum poštnega žiga na
dan 9. 3. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2009«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela
11. 3. 2009 ob 10. uri, v prostorih Občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil
vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
pri Mojci Sešlar, tel. 07/81-61-214, e-mail:
mojca.seslar@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
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Javne dražbe
Št. 431-3/2009
Ob-1728/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 26. 11. 2008 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/5314-684
2. Predmet prodaje:
– prodaja prostorov bivšega vrtca na
Posavcu 9, Podnart, v izmeri 212,30 m2,
situiranih v pritličju večstanovanjske stavbe, ležeči na parc. št. 280/27, k.o. Ljubno
na Posavcu.
3. Izklicna cena predmetnih nepremičnin
znaša 157.000,00 €.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh
po notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek,
10. marca 2009, ob 10. uri, v mali sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c.
št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili.
Varščina mora biti nakazana do dne 9. 3.
2009, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh od 23. 2. 2009 do 9. 3. 2009, od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Ob-1729/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/08) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 465-03-20/98 z
dne 8. 12. 2008, 478-0061/2008 z dne 8. 12.
2008 in 478-8/2005 z dne 23. 6. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. *46/3 gospodarsko poslopje
v izmeri 86 m2 in parc. št. 1916/1 ekst. sadovnjak v izmeri 1299 m2, obe pripisani pri
vložku št. 36, k.o. Jurjevica (kompleks se
prodaja v celoti);
b) parc. št. 1528/43 gozd v izmeri
9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd v izmeri
6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisani pri
vložku št. 445;
parc. št. 1944/1 dvorišče v izmeri 798 m2,
parc. št. 1945/1 dvorišče v izmeri 1063 m2 in
parc. št. *121 stavbišče v izmeri 343 m2, vse
k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372
(kompleks se prodaja v celoti);

c) profitno trisobno stanovanje na Prijateljevem trgu 13, 1310 Ribnica, št. 9 v II.
nadstropju, neto tlorisna površina 73,60 m2,
stanovanje še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina.
Nepremičnini pod točko 2.a) imata status
stavbnega zemljišča, parc. št. *46/3 je stavbišče nekdanjega gospodarskega poslopja,
parc. št. 1916/1 pa je funkcionalno zemljišče nekdanjega stanovanjskega objekta, ki
je stal na parc. št. *45 in nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je stalo na parc.
št. *46/3, vse k.o. Jurjevica; zemljišče je
komunalno opremljeno z javno potjo, vodovodnim, elektro in telekomunikacijskim
omrežjem; zemljišče nima neposrednega
dostopa na javno pot.
Nepremičnine pod točko 2.b) imajo status stavbnih zemljišč, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v
planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja
Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, preko zemljišč poteka tudi TK
omrežje v podzemni izvedbi, v neposredni
bližini poteka tudi vodovodni cevovod do
naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in
pretoka, ni možen direkten priklop.
Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno
trisobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju, s
pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
na Prijateljevem trgu 13, parc. št. 1926, k.o.
Ribnica, v Ribnici, v izmeri 73,60 m2. Stanovanje je prazno.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parceli pod točko 2.a)
24.930,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR,
– izklicna cena za parcele pod točko 2.b)
252.686,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR,
– izklicna cena za stanovanje pod točko
2.c) 77.352,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 10. marca
2009, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30,
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– pod 2.c) ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled predmetnih stanovanj bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše).
Interesenti se lahko z dodatnimi informacijami o predmetnih nepremičninah seznanijo na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s
pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s
priloženo številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 22/2009
Ob-1775/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premo-
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ženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/97, 13/98, 13/01,
30/08), 5. člena Statuta Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, sklepa
št. 30, 15. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 20. 12. 2007 in
sklepa št. 43, 16. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 7. 4. 2008,
sklepa št. 35, 20. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 29. 9. 2008 in
sklepa št. 34, 21. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 10. 11. 2008,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Zemljišči, parc. št. 722/1 v izmeri 149
m2 in parc. št. 722/2 v izmeri 146 m2, prip. vl.
št. 1379, k.o. Koroška vrata, v lasti Mestne
občine Maribor, ležita med lastniškimi zemljišči, parc. št. 723 in parc. št. 724 ter parc.
št. 714/1 in parc. št. 714/2 iste k.o., med
Rosinovo in Medvedovo ulico ter sta brez
lastnega dostopa. Po potrdilu o namenski
rabi zemljišča, sta nepremičnini opredeljeni
kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po PUP površine za
stanovanja.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni zemljišči ovrednotil
na 32.510,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
Zemljišči parc. št. 722/1 in parc. št. 722/2,
obe k.o. Koroška vrata, bosta prodani na
javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo 32.510,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
b) Zemljišči, parc. št. 451/1 v izmeri 166
m2, prip. vl. št. 1393 in parc. št. 453/1 v
izmeri 461 m2, prip. vl. št. 695, obe k.o.
Zg. Radvanje, v lasti Mestne občine Maribor, ležita ob Radvinski ulici. Po potrdilu o
namenski rabi zemljišča sta nepremičnini
opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja. Preko dela zemljišča
parc. št. 451/1 in parc. št. 453/1 je urejena
dostopna pot do stanovanjskega objekta,
stoječega na parc. št. 464, k.o. Zg. Radvanje, za kar je potrebno predhodno urediti
služnostno pravico hoje in vožnje do zgoraj
navedene nepremičnine.
Zemljišči parc. št. 451/1 in parc. št. 453/1,
obe k.o. Zg. Radvanje, bosta prodani na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo 94.775,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna
odločba.
c) Zemljišče parc. št. 1050, v izmeri 295
m2, prip. vl. št. 1440, k.o. Limbuš, je v lasti
Mestne občine Maribor in leži ob lastniškem
zemljišču parc. št. 415.S iste k.o. in je brez
lastnega dostopa. Po potrdilu o namenski
rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena
kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja.
Zemljišče parc. št. 1050, k.o. Limbuš,
bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.

Izklicna cena na javni dražbi bo 11.284,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
morebitno izdajo gradbenega dovoljenja, za
kar bo izdana posebna odločba.
d) Zemljišče, parc. št. 702 v izmeri
715 m2, prip. vl. št. 236, k.o. Melje, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in je po Odloku o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08) predvideno kot površina za proizvodnjo in skladiščenje.
Zemljišče, parc. št. 702, k.o. Melje, bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo 45.581,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
e) Zemljišče, parc. št. 1839/1 v izmeri
145 m2, prip. vl. št. 2070, k.o. Pobrežje, v
lasti Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja, in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08)
predvideno kot površina za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškimi parcelami in je
brez dostopa.
Zemljišče, parc. št. 1839/1, k.o. Pobrežje, bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo 14.110,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
morebitno izdajo gradbenega dovoljenja, za
kar bo izdana posebna odločba.
f) Zemljišče, parc. št. 2051 v izmeri
212 m2, prip. vl. št. 1000, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja, in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08)
predvideno kot površina za stanovanja.
Zemljišče, parc. št. 2051, k.o. Tezno, bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo 19.462,00
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
morebitno izdajo gradbenega dovoljenja, za
kar bo izdana posebna odločba.
g) Zemljišče, parc. št. 1328 v izmeri
413 m2, prip. vl. št. 19, parc. št. 1322 v izmeri 263 m2, parc. št. 1323/1 v izmeri 628 m2,
parc. št. 1323/3 v izmeri 123 m2, prip. vl.
št. 73, parc. št. 1337 v izmeri 297 m2, prip.
vl. št. 1178, parc. št. 1335 v izmeri 132 m2,
parc. št. 1336 v izmeri 364 m2, prip. vl.
št. 807, parc. št. 1333 v izmeri 149 m2, parc.
št. 1334 v izmeri 560 m2, prip. vl. št. 50, parc.
št. 1329 v izmeri 158 m2 in parc. št. 1330 v
izmeri 248 m2, prip. vl. št. 2338, vse k.o.
Tezno. Zemljišča ležijo med Ptujsko cesto
in Volodjevo ulico. Po potrdilu o namenski
rabi so zemljišča opredeljena kot stavbna
zemljišča v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti.
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Zemljišča parc. št. 1328, parc. št. 1322,
parc. št. 1323/1, parc. št. 1323/3, parc.
št. 1337, parc. št. 1335, parc. št. 1336, parc.
št. 1333, parc. št. 1334, parc. št. 1329 in
parc. št. 1330, vsa k.o. Tezno, bodo prodana
na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo
850.425,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
h) Zemljišče, parc. št. 557 v izmeri
1003 m2, prip. vl. št. 73, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor, leži med lastniškimi
zemljišči parc. št. 485 in parc. št. 484 ter
parc. št. 556, parc. št. 555 in 554 iste k.o.,
ob Ptujski cesti. Po potrdilu o namenski rabi
zemljišča je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče v ureditvenem območju
naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 300.900,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar
bo izdana posebna odločba.
Zemljišče parc. št. 557, k.o. Tezno, bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena na javni dražbi bo
300.900,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna in v slovenskem
jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora najkasneje do 5. 3.
2009 vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati do-

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so kabelski vodi,
ki se nahajajo na območju Občine Dobrovnik,
in sicer v k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovci in k.o.
Žitkovci po izklicni ceni 160.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje DDV po stopnji 20%.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo
dražili, vplačano na transakcijski račun Občine Dobrovnik št. 01356-0100013598, z
navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo
kabelski vod«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po
javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v
kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če
uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Občine Dobrovnik.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. Uspešni dražitelj, kupec je dolžan z
nadaljevanjem gradnje preostale potrebne infrastrukture v skladu z veljavnim gradbenim
dovoljenjem, tako da bo omogočena uporaba
vsem občanom Občine Dobrovnik.
8. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
9. Občina Dobrovnik lahko na podlagi
tega razpisa postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in odškodninske odgovornosti.
10. Javna dražba bo 6. 3. 2009 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z
določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
11. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o
nepremičninah lahko dobijo interesenti na Občini Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, 1. nadstropje, ali po tel. 02/577-68-80.
Občina Dobrovnik

kler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
3. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
10. 3. 2009, ob 9. uri.
5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne
izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem
primeru prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnine
izročijo v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene,
vendar največ 5.000,00 EUR.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423 in 22-01-422, info@
jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 409-2/2009-1
Ob-1790/09
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik, objavlja na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Dobrovnik za leto 2008 in sklepom Občinskega
sveta Občine Dobrovnik z dne 12. 2. 2009
objavljamo
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Razpisi delovnih mest
Št. 30/2009
Ob-1730/09
Svet Dijaškega doma Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,
8/96, 36/09) in 53. ter 53.a člena ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. 5. 2009
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o
izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), dosedanjih
delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
ter programom oziroma vizijo razvoja ter
dela doma za mandatno obdobje pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Dijaškega doma Drava Maribor, Smetanova
ulica 67, 2000 Maribor, s pripisom Za razpis
ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Drava Maribor

Št. 4/2009

Ob-1759/09

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejela
skupščina Regijske razvojne agencija RRA
severne Primorske d.o.o. Nova Gorica na
seji dne 10. 2. 2009, predsednik skupščine
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Regijske razvojne agenicje
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (m/ž).
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo RS,
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj
pri opravljanju vodilnih ali vodstvenih del
in nalog,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela,
– komunikativnost,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje angleškega jezika – potrdilo
ustrezne institucije, ki ima verifikacijo za
ugotavljanje znanja tujega jezika,
– znanje italijanskega jezika,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo
za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, in da ni poteklo manj kot dve leti od prestajanja zaporne kazni,
– da ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas
trajanja prepovedi.
Kandidati morajo v prijavi predložiti svoj
življenjepis in vizijo razvoja in program dela
Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za obdobje 4 let.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli
v zakonitem roku.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti
kuverti v roku osmih dni od objave razpisa
s pripisom »Javni razpis za direktorja – Ne
odpiraj!« na naslov: Regijska razvojna agencija RRA severne Primorske d.o.o. Nova
Gorica, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici.
Vse prijave bomo obravnavali zaupno.
Regijska razvojna agencija RRA
severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Ob-1817/09
Svet Šole za ravnatelje na podlagi
17. člena statuta Šole za ravnatelje objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja Šole za ravnatelje.
Za direktorja Šole za ravnatelje je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
pridobljeno po študijskih programih tretje
stopnje oziroma visoko strokovno izobrazbo in opravljen magisterij znanosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja,
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj
na vodstvenih mestih,
– obvladuje najmanj en tuj jezik.
Kandidati morajo k prijavi na javni razpis
priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju
pogojev in svojo zamisel razvoja in delovanja Šole za ravnatelje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati morajo svoje vloge poslati na
naslov: Šola za ravnatelje, Predoslje 39,
4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava
na razpis za direktorja Šole za ravnatelje«,
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šola za ravnatelje
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Druge objave
Št. 9/2009
Ob-1760/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju
programov sistematične pomoči in vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju mesta Ljubljana, št. 610-85/2008-8,
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2009
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PrP-2009 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je v
interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje
našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva Ljubljana-PrP-2009, znaša
344.000,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2009 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).
4. Roki poziva: javni poziv LjubljanaPrP-2009 začne teči 20. 2. 2009 in se zaključi 23. 3. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija
poziva
LjubljanaPrP-2009 obsega:
– besedilo poziva Ljubljana-PrP-2009,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o
prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (fi-

nančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine
Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne
občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2009 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv LjubljanaPrP-2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,

– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva LjubljanaPrP-2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva Ljubljana-PrP-2009.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva LjubljanaPrP-2009 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana, do 23. 3. 2009, oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2009. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v
katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih
vsaka mora ustrezati določilom drugega in
tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2009.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
–
Milena
Končina,
milena.koncina@jskd.si,
Nataša
Klemenčič,
natasa.klemencic@jskd.si, 01/23-00-570
(uradne ure po telefonu vsak delovni dan
od 9. do 12. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana:
– zkdlj@siol.net; 01/438-52-70.
12. Dvig in vpogled dokumentacije
poziva: dokumentacija poziva LjubljanaPrP-2009 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in
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12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne
izpostave JSKD Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PRP-2009, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 15/2009
Ob-1732/09
Na podlagi drugega odstavka 41. člena
Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07
(63/07 – popr.)) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni poziv
delodajalcem za oddajo potreb
po kadrovskih štipendistih za
šolsko/študijsko leto 2009/2010
Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je seznaniti se s
potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske
potrebe delodajalcev. V skladu s prejetimi
potrebami delodajalcev bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: »sklad«) objavil skupni
zbir kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko
leto 2009/2010 ter javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
od šolskega/študijskega leta 2009/2010 do
konca izobraževanja na isti stopnji.
Prijavitelji
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih
morajo oddati tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali sofinanciranje kadrovskih štipendij
v okviru javnega razpisa za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem. Prijavo
potrebe lahko oddajo tudi tisti delodajalci, ki
sofinanciranja ne bodo uveljavljali.
Minimalna kadrovska štipendija
V skladu z 22. členom Zakona o štipendiranju kadrovska štipendija ne sme biti nižja
od državne štipendije, ki v času objave tega
javnega poziva v skladu s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v
nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009 (Uradni list RS, št. 8/09), brez dodatkov znaša 37,47 EUR mesečno za dijaka in
56,21 EUR mesečno za študenta.
V okviru razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij znaša sofinanciranje sklada
50% izplačane štipendije, vendar največ
30% minimalne plače.
Prijava
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih
t.j. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
za prijavo potrebe, je potrebno oddati do
vključno 15. septembra 2009, na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije in dokumentacija
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.
si, v razdelku »Aktualni razpisi«, morebitna
vprašanja pa sprejemamo na naslovu e-pošte: info@sklad-kadri.si ali odgovarjamo na
tel. 01/434-10-80, vsak dan med 9. in 12.
uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro, do preteka roka za oddajo prijave.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Ob-1735/09
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07) in Odloka o preoblikovanju JEKOIN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega
organa (Ur. l. RS, št. 94/05) objavljamo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1 Garaža št. 16, v pritličju garažnega
niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala
Tita 22 na Jesnicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.880,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je
ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.2 Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v nizu, gledano iz
smeri dostopa k stanovanjskemu objektu)
Ledine 11 v Kranjski Gori, v izmeri 15,30 m2.
Izklicna cena znaša 8.280,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe,
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in
je zasedena z najemnikom. Etažna lastnina
za navedeno nepremičnino še ni urejena in
jo ureja kupec sam.
1.3 Garsonjera št. 14, v skupni izmeri
21,09 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta, Cesta maršala Tita 73 na Jesenicah. Izklicna cena znaša 29.500,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe,
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino
še ni urejena in jo ureja kupec sam.
1.4 Enosobno stanovanje št. 13, v skupni
izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena
znaša 32.900,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe,
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino
še ni urejena in jo ureja kupec sam.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Kupec nosi vse stroške pravnega posla.
Plačilo kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na račun podjetja JEKOIN, d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina
pravnega posla.
2. Pogoji za udeležbo in potek postopka:
2.1 V postopku lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine (z navedbo
naslova in številke nepremičnine)« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo
tudi ime, točen naslov, telefonsko številko
ter e-naslov pošiljatelja.
2.2 Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov
ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj
št. 07000-0000492171, s pripisom »varščina za nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku

15 dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži.
2.3 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah,
ki so predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
4270 Jesenice, vsak delovni dan od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.4 Rok za oddajo ponudb je 7. 3. 2009,
do 12. ure. Prispele ponudbe se bodo odpirale dne 12. 3. 2009, na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60
dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so ponudniki vezani na svojo
ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po 7. 3.
2009 po 12. uri, ne bodo upoštevane.
2.5 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.6 Vsa dodatna pojasnila interesenti
dobijo na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, 4270 Jesenice, Silva Drobnak, tel.
04/58-104-26 in na spletni strani www.jekoin.si (javni razpisi).
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 478-170/2007
Ob-1731/09
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/27) ter v skladu s
44. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina:
– s parc. št. 470, neplodno, v izmeri
1509 m2, vpisana pri vl. št. 961, k.o. Jesenice.
Nepremičnina v naravi predstavlja (v pretežnem delu) urejeno parkirišče za osebne
avtomobile, s katerim upravlja in izvaja fizično varovanje Alpetour, potovalna agencija, d.d., Kranj. Določena parkirna mesta
so oddana v najem. Izbrani ponudnik bo kot
najemodajalec vstopil v vsa tista najemna
razmerja za parkirne prostore, ki bodo ob
pridobitvi lastninske pravice na predmetni
nepremičnini še veljavna.
Nepremičnina se prodaja kot urejeno
parkirišče za osebne avtomobile s funkcionalnim zemljiščem, in sicer izključno kot
celota. V primeru spremembe namembnosti
predmetne nepremičnine je izbrani ponudnik dolžan sedanjim najemnikom parkirnih
mest na predmetni nepremičnini, ki bodo
imeli v času spremembe namembnosti sklenjena veljavna najemna razmerja za parkirni
prostor, zagotoviti možnost nadomestnega
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parkirnega mesta v neposredni bližini sedanjega parkirišča, vendar ne na javnih površinah.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 470, k.o.
Jesenice, v območju J2/C2/2-x – območje
za centralne dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: x – posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za nepremičnino:
– s parc. št. 470, k.o. Jesenice, znaša
138.082,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec.
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh
od izstavitve računa s strani prodajalca –
Občine Jesenice, katerega bo prodajalec
izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je torek, 10. 3. 2009, do 14. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
11. 3. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb,
so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom
roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za
predmetno nepremičnino. Varščino morajo
ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije,
št.: 01241-0100007593, sklic 18 754007221002-478170709, s pripisom »varščina
za javno zbiranje ponudb – Nepremičnina s
parc. št. 470, k.o. Jesenice«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko
sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele
pripravljeno Razpisno dokumentacijo – Nepremičnina s parc. št. 470 k.o. Jesenice. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnin – Nepremičnina s parc.
št. 470, k.o. Jesenice«, in sicer v sprejemno
pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po
pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen
naslov, ter e-mail pošiljatelja.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za
izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični
podatki o nepremičnini, ki je predmet javne-

– parc. št. 289/15 gozd, v izmeri 2223 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/16 gozd, v izmeri 3406 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/17 gozd, v izmeri 3945 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 263/7 gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6 gozd, v izmeri 662 m2, obe
pripisani pri ZKV 657, k.o. Nova vas pri
Markovcih, parc. št. 267/5 gozd, v izmeri
460 m2, pripisana pri ZKV 659, k.o. Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 266/4 gozd, v
izmeri 373 m2, pripisana pri ZKV 305, k.o.
Nova vas pri Markovcih, oziroma skupna
površina 3701 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
35,00 €/m2.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjava, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost z
opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine,

ga zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice,
Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj do vključno dne
sklenitve prodajne pogodbe.
Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico,
da kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
pravočasne in popolne ponudbe).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za
predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo
javno zbiranje ponudb neuspešno.
Postopek javnega odpiranja ponudb in
izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
brez obrazložitve, postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve prodajne pogodbe.
IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel.
04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur, od
dneva objave poziva do 9. 3. 2009.
Razpisna dokumentacija – Nepremičnina
s parc. št. 470, k.o. Jesenice, je ponudnikom
na voljo v Sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od dneva objave tega poziva do
dneva oddaje ponudb.
Občina Jesenice
Št. 09/0027
Ob-1734/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Markovci z dne 25. 9. 2008,
Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje so nepremičnine z
naslednjimi parcelami:
– parc. št. 289/8 gozd, v izmeri 4000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/9 gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/10 gozd, v izmeri 1998 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/11 gozd, v izmeri 2003 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/12 gozd, v izmeri 1999 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/13 gozd, v izmeri 1967 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih in parc. št. 270/3 gozd, v izmeri
32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas
pri Markovcih, skupna površina 1999 m2,
– parc. št. 289/14 gozd, v izmeri 1645 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri Markovcih in parc. št. 270/4 gozd, v izmeri 157
m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih, skupna površina 1802 m2,
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– izjava o vezanosti na ponudbo do
31. 5. 2009;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 16. 3. 2009 do 12.
ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine OC Novi
Jork – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb z
enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v
Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede
dražba, na katero se povabi vse ponudnike,
ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta:
marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Ob-1774/09
Mestna občina Ptuj, Komisija za vodenje, izvedbo in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja, objavlja na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO in 109/08), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07) in sklepa Mestnega sveta Občine Ptuj, sprejetega
na 25. seji, dne 26. 1. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja v
lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje je 1694 navadnih
nematerializiranih imenskih kosovnih delnic
delniške družbe Cestno podjetje Ptuj d.d.,
kar predstavlja 1,129959% delež v kapitalu
družbe.
3. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
4. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR
na transakcijski račun Mestne občine Ptuj
pri Banki Slovenije št. 01296-0100016538,
s pripisom »Varščina za ponudbo nakupa
delnic«.
6. Ponudbi je potrebno priložiti dokazilo
o vplačani varščini.
7. Izbranemu ponudniku se varščina
brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10
dni po končanem izboru.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec z
namenom dosega najvišje ponudbene cene
dopušča možnost pogajanja.
Višina ponujene cene ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, ki znaša 14,91
EUR na delnico. Delnice se prodajajo v paketu.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic s ponudnikom oziroma lahko
začeti postopek, na predlog komisije, do
sklenitve pravnega posla, ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, v zaprti kuverti s pripisom: »Ponudba
za nakup delnic – Ne odpiraj«, najpozneje
do 27. 2. 2009 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
11. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija zavrgla in o tem
obvestila ponudnika.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki

obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 5 dni po končanem izboru.
13. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic najkasneje v roku 10
dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru,
da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k
podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
Plačilo kupnine se opravi najkasneje v
roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe.
14. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
15. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 31/II, tel.
02/748-29-73 – kontaktna oseba Metka Sršen Oros.
Mestna občina Ptuj
Št. 322-2/2009-3
Ob-1733/09
Na podlagi sklepa št. 322-2/2009-2 z dne
15. 1. 2009, Občina Sežana obvešča zainteresirane ponudnike, da je pričela postopek
zbiranja ponudb za izbiro organizatorja prireditve »Praznik Terana in pršuta 2009«.
Razpisno dokumentacijo z ustreznimi
prijavnimi obrazci lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delavnik v sprejemni
pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10; na voljo
pa je tudi na spletni strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
Rok za oddajo ponudb je 20. marec
2009, do 13. ure.
Vse potrebne informacije lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na Občinski upravi
Občine Sežana, Oddelek za gospodarske in
družbene dejavnosti, Mateja Grzetič Žerjal,
tel. 05/73-10-139 ali na elektronskem naslovu: mateja.grzetic@sezana.si.
Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila do
vključno 16. marca 2009.
Odpiranje prispelih ponudb bo potekalo
dne 23. 3. 2009, ob 13. uri, na sedežu naročnika in ne bo javno.
Občina Sežana
Ob-1751/09
Likvidacijski upravitelj družbe PE-AN
poslovno svetovanje, storitve d.o.o.- v likvidaciji, Rožičeva 12, Srednje Jarše,
1230 Domžale, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2009/2968, z dne 9. 2. 2009, vpisan začetek postopka redne likvidacije, objavlja
poziv upnikom družbe, da v roku 60 dni od
dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja, Škabar Matjaža,
na sedež družbe PE-AN d.o.o. – v likvidaciji,
Rožičeva 12, Srednje Jarše, 1230 Domžale,
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
obstoj in višino terjatev.
PE-AN d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Matjaž Škabar
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/25

Ob-1746/09

V register političnih strank se pri politični
stranki Zares – nova politika, s skrajšanim
imenom Zares in s sedežem v Ljubljani,
Trg Prekomorskih brigad 1 ter z matično
številko: 1030159, vpiše sprememba statuta, sprememba naslova sedeža stranke v:
Ljubljana, Župančičeva ulica 8, sprememba programa in sprememba znaka stranke.
Znak stranke je napis ZARES na pravokotnem polju oranžne barve Pantone 144C
(procesne vrednosti C0%, M50%, Y100%,
K0%) z belim izpisom »zares« z malimi črkami, v črkovni vrsti PMN Caecilia Heavy.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2008-4
Ob-1227/09
Statut Sindikata KNSS neodvisnost
kmetijsko gozdarske zadruge Postojna,
Tržaška c. 45, Postojna, se z dnem 19. 1.
2009 izbriše iz evidence hrambe statutov
sindikatov v Upravni enoti Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravila so bila vpisana v evidenco statutov pod zaporedno
številko 7/95.
Št. 101-1/2009-3
Ob-1423/09
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Glasbene šole Ribnica, s sedežem Kolodvorska
ulica 10, 1310 Ribnica, se dne 23. 1. 2009
vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica pod zaporedno številko
32. Pravila hrani Oddelek za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo Upravne
enote Ribnica.
Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije Glasbena šola Ribnica pravna oseba.

Št. 101-24/2008-2
Ob-1504/09
Pravila sindikata podjetja KP Nigrad Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor z dne 24. 5. 1993,
pod zaporedno številko 76, so bila spremenjena in sprejeta na zboru članov sindikata
KP Nigrad Maribor, dne 4. 12. 2008 in odslej
nosijo naziv: Pravila Sindikata podjetja Nigrad d.d. Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zaporedno številko 3 z dne 30. 1. 2009.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-2/2009-2
Ob-1506/09
Pravila Sindikata organizacije Družbenih organizacij Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 25. 11. 1993, pod zaporedno številko 210, spremembami z dne 26. 3. 2002,
pod zaporedno številko 9 in spremembami
z dne 3. 8. 2004, pod zaporedno številko 17,

so bila spremenjena in dopolnjena ter sprejeta na Volilni konferenci sindikata družbenih
organizacij Maribor, dne 21. 10. 2008.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zaporedno številk 4 z dne 25. 11. 2009.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-3/2009-3
Ob-1595/09
Upravna enota Žalec je dne 3. 2. 2009
v evidenci sindikatov spremenila ime, sedež in naziv pravil sindikata ter pooblaščene
osebe sindikata, vpisanega v evidenco pod
zaporedno številko 28.
Novo ime in sedež sindikata: Sindikat
Schiedel d.o.o. Prebold, Latkova vas 82,
3312 Prebold.
Nov naziv pravil sindikata: Pravila o organiziranju in delovanju sindikata Schiedel d.o.o. Prebold.
Nova pooblaščena oseba sindikata: Jožica Lesjak.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1736/09
Ime medijev: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1737/09
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-1738/09
Izdajatelj: Media Projekt, izdajanje časopisov in revij, Kopitarjeva 2, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: InDirekt.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Aleksandar Mićić, Clevelandska ulica
27, 1000 Ljubljana, 19%,
– Miha Štamcar, Malenškova ulica 5,
1000 Ljubljana, 19%,
– Irena Račič, Pod obzidjem 18, 8250
Brežice, 19%,
– Gregor Cerar, Žigonova ulica 35, 1000
Ljubljana, 13%,
– Gorazd Suhadolnik, Neubergerjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, 10%,
– Mateja Hrastar, Novi trg 1, 1000 Ljubljana, 10%,
– Iztok Klemenčič, Krivec 1, 1000 Ljubljana, 10%.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor:
Miha Štamcar.
Ob-1740/09
Firma: TV Idea - Kanal 10, družba za
televizijsko dejavnost d.o.o.
Sedež: Kocljeva ulica 9, 9000 Murska
Sobota.
Deleži:
Vidmar Lenko, Vukovski dol 15, 2221
Jarenina.
Celec Štefan, Štefana Kovača 22/a,
9000 Murska Sobota.
Rašica Point Invalidsko podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Zgornje Gameljne
20, 1211 Ljubljana Šmartno.
Nevtrum trgovsko podjetje d.o.o., Tabor
4, 1000 Ljubljana.
Kandela trgovsko podjetje d.o.o., Tabor
4, 1000 Ljubljana.
Jurkec, podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, izobraževanje in
storitve d.o.o., Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
Zakoniti zastopnik: Štefan Celec, direktor.

Ob-1742/09
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub
ljana.
Medij: NET TV in NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
kabelski operaterji.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
– Sivent, d.d., Dunajska cesta 270, 1000
Ljubljana,
– Cinemania Group d.o.o., Rojčeva 1,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe – direktorja:
– Bojana Vinkovič, Vojkova cesta 52,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče članov
nadzornega sveta družbe:
– Samo Kranjc, Dvorakova 12, 2000 Maribor,
– Sreten Živojinovič, Bilečanska 4, 1000
Ljubljana.
Ob-1743/09
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko
distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100 odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
Ob-1744/09
1. Imena medijev: Radio Kum Trbovlje.
2. Izdajatelj: Regionalna radijska postaja Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode
11 a, 1420 Trbovlje.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Studio
D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Seidlova 29, Novo mesto – 100%.
4. Poslovodja:
– Karmen Cestnik – direktorica,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1745/09
Družba Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih (Ur. l.
RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006) objavlja naslednje podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Adria Media Holding
GmbH, Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria
Media International AG, Schönaugasse 64,
Graz, Avstrija;

– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.
Št. 42/2009
Ob-1755/09
Ime medija: dajmedol.
Izdajatelj: PLANET 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež:
– Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana (50% delež),
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (50% delež).
Zastopnik: Tomaž Jontes – direktor.
Ob-1756/09
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, Vroči kaj in vecer.si.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(79,2376%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
Uprava: direktor in odgovorni urednik
medijev Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Željko
Vogrin, Tamara Zajec Balažič, Petrina Šebart Žižek in Borko De Corti.
Ob-1757/09
Ime medija: Planet.
Izdajatelj: Mobitel, d.d., Vilharjeva 23,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).
Zastopnik: Klavdij Godnič – glavni izvršni
direktor.
Člani upravnega odbora: Bojan Dremelj
– predsednik, Filip Ogris-Martič – namestnik
predsednika, Željko Puljič – član, Klavdij Godnič – član, Metod Zaplotnik – član, Branko
Miklavčič – član, Tjaša Škrilec – član.
Ob-1778/09
1. Imena medijev: EKIPA, EKIPA-sport.
si, TOP ŠPORT, Avtomanija, Salomonov
ugankar, Ugankarski izziv, Čvek v križankah, Salomonov genialec, Posebna izdaja Slikovne križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 100% – Salomon d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
4. Poslovodja:
– Anton Modic – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1779/09
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje
za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,
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posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta
24. junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – Skok d.o.o., Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 33,33% – ALGAS d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 33,33% – SET d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje.
4. Poslovodja:
– Gregor Repič – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1780/09
1. Imena medijev: Radio Aktual,
Radio Salomon in Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Radio glas Ljubljane,
d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana - Črnuče.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 100% – SET d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje,
4. Uprava: Edvard Štraus – direktor,
Martin Odlazek – direktor.
Ob-1786/09
Radijski program: Radio Maxi – Prleški val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo
in informiranje d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 20%,
– Recal d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80%.
Ob-1787/09
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Media Ton družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trg svobode
28, 2310 Slovenska Bistrica.

Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 80% lastnik,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica
29, 2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik.
Ob-1788/09
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: lokalni komercialni tv program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.
Ob-1789/09
Radijski program: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska
ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 odstotni delež kapitala, oziroma najmanj 5 odstotni delež glasovalnih oziroma
upraviteljskih pravic: 100% lastnik in upravljalec Robert Markovič, Cezanjevci 20/d,
9240 Ljutomer.
Ob-1793/09
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100% lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1752/09
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijska upraviteljica
družbe LZ Inženiring podjetje za inženiring
in gradbeništvo d.o.o. Trzin – v likvidaciji
objavljam poziv upnikom:
Edini družbenik družbe LZ Inženiring
podjetje za inženiring in gradbeništvo d.o.o.
Trzin, je dne 31. 12. 2008 sprejel sklep o
likvidaciji družbe LZ Inženiring podjetje za
inženiring in gradbeništvo d.o.o. Trzin, zaradi prenehanja poslovanja. Navedena odločitev je bila vpisana v sodni register dne
9. 2. 2009.
Upnike pozivam, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe LZ Inženiring podjetje za
inženiring in gradbeništvo d.o.o. Trzin – v
likvidaciji. Svoje prijave naj upniki pošljejo
na naslov: Likvidacijska upraviteljica Aleksandra Pušnik, LZ Inženiring podjetje za
inženiring in gradbeništvo d.o.o. Trzin – v
likvidaciji, Župančičeva 18, 1000 Ljubljana.
Likvidacijska upraviteljica Aleksandra
Pušnik
Ob-1753/09
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah objavljam poziv upnikom, da
prijavijo svoje terjatve do družbe Mikrodata
d.o.o., Maribor, Meljska cesta 36 – v likvidaciji, v roku 30 dni po objavi tega poziva v
Uradnem listu RS.
Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Vinko Kurent
Ob-1794/09
Nataša Hribar, samostojni podjetnik, Prevoz Blaga Nataša Hribar s.p., s sedežem
Pot v Dolino 1, 1261 Ljubljana – Dobrunje,
matična št 3011836000, ter davčna št. SI
20542330, v skladu z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam
v skladu z določbo 668. člena ZGD-1 zgoraj
navedeno podjetje statusno preoblikovati na
novo kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovila
zaradi prenosa premoženja podjetja. Predvidena firma nove družbe, ki jo bom ustanovila s preoblikovanjem podjetja bo JONA-73
družba za prevozništvo, gostinstvo in turizem d.o.o., s sedežem Pot v dolino 1, 1261
Ljubljana - Dobrunje.
Kot samostojni podjetnik bom prenehala
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja v
zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Nataša Hribar, samostojni podjetnik,
Prevoz blaga Nataša Hribar s.p.
Ob-1813/09
Marjan Bevec, samostojni podjetnik,
s firmo Elektro Marjan Bevec s.p., s sedežem Ulica talcev 8, 8000 Novo mesto, vpisan v Poslovni register Slovenije z matično

št. 5444619, objavljam v skladu z drugim
odstavkom 75. člena ZGD-1B v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1B, da bom
prenehal opravljati dejavnost. Pozivam vse
upnike, da terjatve iz dejavnosti prijavijo Marjanu Bevec s.p. v čim krajšem možnem času.
Podjetje bo preneseno na drugo družbo.
Elektro Marjan Bevec s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1739/09
Direktor družbe Gumiks d.o.o. Podgorje 120, 1241 Kamnik, družba je vpisana
v sodno/poslovni register Ajpes z matično
številko 5430364000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v
višini 47.989,00 EUR se zmanjša za znesek
19.195,60 EUR, tako, da bo nov osnovni kapital družbe znašal 28.793,40 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gumiks d.o.o.
direktor Marko Škraba
Ob-1816/09
Direktor družbe Pišot d.o.o., Selo 37A,
5262 Črniče, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, z matično št. 1617095000, v skladu s 520. členom
ZGD-1, prvič objavlja sklep, ki ga je zaradi
izključitve družbenika skupščina družbenikov sprejela dne 3. 2. 2008:
»Na podlagi prve alinee drugega odstavka
502. člena ZGD-1 se osnovni kapital družbe
zmanjša za znesek 6.100.000,00 SIT oziroma 25.455,00 EUR, in sicer iz 12.200.000,00
SIT oziroma 50.910,00 EUR na 6.100.000,00
SIT oziroma 25.455,00 EUR.«
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Pišot d.o.o.
direktor Mitja Pišot

Sklici skupščin
Št. 4500333580
Ob-1758/09
Na podlagi določb Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, uprava družbe
na zahtevo delničarjev Kapitalske družbe
d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, Slovenske odškodninske družbe d.d., Mala ulica
5, 1000 Ljubljana in Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, sklicuje
15. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova
Gorica,
ki bo dne 24. 3. 2009 ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v
sejni sobi 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa
Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik, ki je hkrati preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je član nadzornega sveta Mirko Brulc
dne 12. 12. 2008 podal odstopno izjavo, na
podlagi katere mu mandat preneha z dnem
24. 3. 2009.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev se za
mandatno obdobje štirih let, ki začne teči
prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini
družbe, tj. dne 25. 3. 2009, imenuje Andrej
Miška.
5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, imenuje
revizijsko družbo Plus Revizija d.o.o., Trzin.
Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih
treh let, s posebnim poudarkom na preveritvi
sponzorskih pogodb, svetovalnih pogodb in
poslov v zvezi z investicijami v Beogradu,
Umagu, Črni Gori in Brčkem.
Obrazložitev delničarjev
Delničarji družbe so skladno z njihovo
korporacijsko-člansko pravico upravičeni,
da na skupščini volijo člane nadzornega
sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalska družba d.d., Slovenska
odškodninska družba d.d. in Mestna občina
Nova Gorica zahtevajo, da uprava skliče
skupščino družbe, da bodo delničarji v skladu z določbo 61. člena Zakona o igrah na
srečo v povezavi z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 ter tretjega odstavka
5. člena Statuta družbe na skupščini imenovali novega člana nadzornega sveta, kot
izhaja iz predlogov sklepov dnevnega reda
zahtevane skupščine.
Predlagatelji zahtevajo tudi opravo posebne revizije poslovanja družbe v obdobju zadnjih treh let iz razloga, ker obstaja
sum, da je prišlo pri sklepanju določenih
poslov družbe do negospodarnih in škodljivih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri
vodenje vseh poslov družbe, s posebnim
poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb, svetovalnih pogodb in poslov v zvezi
z investicijami v Beogradu, Umagu, Črni
Gori in Brčkem.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
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Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se
zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
kabinetu uprave vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-1835/09
Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta
družbe uprava družbe sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Opalit poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 3. 2009 ob
14. uri v prostorih notarja Staneta Krainerja v Radovljici, Gorenjska cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Franca Gliho.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Mitjo Jenka.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava predloga uprave, da skladno s pozivom sodišča skupščina poda
soglasje k pripoznavi tožbenega zahtevka
v zadevi opr. št. V Pg 2441/2008, ki teče
pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
daje soglasje k pripoznavi tožbenega zahtevka v zadevi opr. št. V Pg 2441/2008, ki
teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.
3. Obravnava odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe
Opalit d.d. zaradi kršitve pravil o finančnem poslovanju v obdobju od 5. 9. 2008
do 17. 12. 2008 po določilih insolvenčnega
zakona (ZFPPIPP) in ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
daje soglasje za vložitev tožbe zaradi odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe Opalit d.d. zaradi
kršitve pravil o finančnem poslovanju v
obdobju od 5. 9. 2008 do 17. 12. 2008 po
določilih insolvenčnega zakona (ZFPPIPP) in ZGD-1.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Na skupščini se morajo izkazati z
osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju
delničarja najkasneje 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini lahko uresničujejo
le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj tri dni pred
sejo skupščine in na skupščini predložijo
potrdilo, da so na dan 26. 3. 2009 vpisani
v delniški knjigi.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe, in sicer vsak delavnik od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Opalit d.d.
uprava
Mitja Jenko
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Razširitve dnevnih redov
Ob-1792/09
Uprava družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja
Draga, v skladu z določbami ZGD-1 in upoštevajoč podano zahtevo delničarja Janka Zakeršnika, Dovže 15b, 2382 Mislinja,
ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška
družba Mramor, Sorta, Bilić & Holec o.p.
d.o.o., objavlja razširitev dnevnega reda
19. zasedanja skupščine delniške družbe
NTU upravljanje z naložbami, d.d. in objava
predlagane dodatne točke dnevnega reda,
ki je sklicana za v petek 13. marca 2009 ob
9. uri, na sedežu družbe Dombrava 1, 5293
Volčja Draga in katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 9 dne 6. 2. 2009.
Zgoraj navedeni delničar predlaga, da
se dnevni red razširi s točko 5, ki glasi:
5. Predlog za imenovanje posebnega
revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.
Predlog sklepa
Zaradi preveritve vodenja posameznih
poslov družbe z odvisno družbo Tapacirnica Kragujevac a.d., ter poslov slednje z
večinskim delničarjem družbe NTU d.d., t.j.
družbo TT Okroglica d.d. ter družbo FORI
d.o.o. in FORI-TINKO d.o.o. za poslovna
leta od 2005 do vključujoč poslovno leto
2008, je skupščina sklenila, da se za posebnega revizorja imenuje revizijsko hišo
AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje, Lendavska 18, Murska Sobota.
Posebnemu revizorju se skladno z določili veljavnih predpisov nalaga predvsem
natančna ugotovitev oškodovanja premoženja družbe NTU d.d., ki bi lahko bila
vezana z izvajanjem lastniške konsolidacije družbe, preveritev transfernih cen ter
sklepanja drugih pravnih poslov direktno
ali indirektno z odvisno družbo Zastava Tapacirnica a.d., ki bi lahko pomenili oškodovanje premoženja družbe NTU d.d., ter
korist družb TT Okroglica d.d., FORI d.o.o.
ali FORI-TINKO d.o.o.
Uprava družbe obvešča delničarje, da
je obrazložena zahteva delničarja Janka
Zakeršnika za razširitev dnevnega reda in
objavo zgoraj navedene točke dnevnega
reda, na vpogled delničarjem, kot sestavni
del gradiva za skupščino v tajništvu uprave
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, od dneva prejema zahteve za razširitev dnevnega reda,
do vključno dneva zasedanja skupščine.
NTU d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-1823/09
Uprava družbe Luka Koper, pristaniški
in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper, je na podlagi 9. člena Statuta družbe sklicala 15. skupščino družbe
v petek, 20. marca 2009, ob 12. uri, v sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil
objavljen dne 6. 2. 2009 v Razglasnem
delu Uradnega lista RS, št. 9/2009 ter v
časopisu Dnevnik, od istega dne je objavljen tudi na SEOnet-u Ljubljanske borze, d.d. ter na spletni strani Luke Koper
(www.luka-kp.si).
Na podlagi prejetega predloga za dopolnitev dnevnega reda 15. skupščine in
prejetega nasprotnega predloga delničar-

ja SŽPD (Sindikat žerjavistov pomorskih
dejavnosti Luka Koper) z dne 12. 2. 2009,
ki ju je družba prejela 13. 2. 2009, uprava
družbe objavlja:
I. Razširitev dnevnega reda 15. seje
skupščine družbe Luka Koper, d.d. tako, da
se za 4. točko dnevnega reda uvrsti novi 5.
in 6. točko dnevnega reda, in sicer:
5. Sprememba 15. točke 18. člena statuta družbe Luka Koper, d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se 15. točka 18. člena statuta
družbe Luka Koper, d.d.:
»15. (petnajstič) podaja soglasje upravi
k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 700.000 (sedemsto tisoč) EUR osnovnega kapitala in podaja naknadno soglasje upravi k sklepanju
poslov o investicijskih vlaganjih, ter nabavi
oziroma odprodaji osnovnih sredstev, ne
glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti
v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe,«.
6. Sprememba 14. člena statuta družbe
Luka Koper, d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se 14. člen statuta družbe
Luka Koper, d.d.:
»Nadzorni svet sestavlja 11 (enajst) članov. Od tega izvoli skupščina z navadno
večino glasov za dobo 4 (štiri) let z možnostjo ponovnega imenovanja: 3 (tri) člane,
ki jih predlaga Republika Slovenija; 1 (ena)
člana, ki ga predlaga občinski svet Občine
Koper; 1 (ena) člana, ki ga predstavljajo
skladi Republike Slovenije in 1 (ena) člana
kot predstavnika drugih delničarjev; 5 (pet)
članov kot predstavnike delavcev izvoli svet
delavcev Luke Koper, d.d.«.
Stališče uprave: Uprava ne podpira
sprememb statuta, ki jih predlaga delničar
SŽPD, ker meni, da je veljavni statut, nazadnje potrjen na 14. skupščini delničarjev
v septembru 2008, dobra podlaga za uspešno delovanje družbe, kar potrjujejo tudi
izkazi poslovanja.
II. Nasprotni predlog sklepa k 4. točki
dnevnega reda:
1. Drugi odstavek sklepa se glasi:
»Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba ABC revizija, Družba
za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1113 Ljubljana.«
2. Sklepu se doda tretji odstavek, ki
se glasi:
»Ustanovi se opazovalna komisija, sestavljena iz predstavnikov Sveta delavcev
Luke Koper in predstavnikov obeh sindikatov Luke Koper. Opazovalna komisija bo
stalno prisotna pri delu posebne revizijske
družbe v Luki Koper. Opazovalna komisija
bo podala neobvezujoče poročilo po zaključku dela posebne revizijske družbe.«
Stališče uprave: Uprava ne komentira
nasprotnega predloga delničarja SŽPD k
4. točki dnevnega reda, ker to področje ni
v njeni pristojnosti.
Predloga delničarja za razširitev dnevnega reda ter predloga za spremembi statuta in nasprotni predlog sklepa so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva
objave predlaganih dopolnitev do dneva
seje skupščine, na SEOnetu in na spletni
strani družbe www.luka-kp.si.
Luka Koper, d.d.
uprava
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Nasprotni predlogi
Ob-1791/09
Uprava družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja
Draga, v skladu z določbami ZGD-1 in
upoštevajoč podan nasprotni predlog delničarja Janka Zakeršnika, Dovže 15b,
2382 Mislinja, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Mramor, Sorta,
Bilić & Holec o.p. d.o.o., objavlja nasprotni
predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda
19. zasedanja skupščine delniške družbe
NTU upravljanje z naložbami, d.d., ki je
sklicana za v petek 13. marca 2009 ob
9. uri, na sedežu družbe Dombrava 1,
5293 Volčja Draga in katere sklic je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 dne
6. 2. 2009.
Zgoraj navedeni delničar predlaga naslednji nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda – Sprememba v članstvu nadzornega sveta družbe v vsebini, kot sledi:
Nasprotni predlog sklepa
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Skupščina ugotovi, da na podlagi podane odstopne izjave z dnem izvedbe skupščine preneha mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikom delničarjev Forštner Milanu in Forštner Mitji.
Za manjkajoča člana nadzornega sveta
se z dnem sprejema sklepa na skupščini za
nova člana nadzornega sveta predstavnika
delničarjev imenujeta Forštner Ivica in Zakeršnik Janko.
Mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta je 4 leta.
Uprava družbe obvešča delničarje, da je
obrazložen nasprotni predlog sklepa delničarja Janka Zakeršnika k 4. točki dnevnega reda
19. zasedanja skupščine družbe, na vpogled
delničarjem, kot sestavni del gradiva za skupščino v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi,
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva prejema nasprotnega predloga sklepa, do vključno dneva zasedanja skupščine.
NTU d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
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Zavarovanja terjatev
SV 142/2009
Ob-1776/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 142/2009 z dne
13. 2. 2009, je bila nepremičnina, in sicer
enosobno stanovanje številka 3, z ident.
št. 1A, v pritličju, v izmeri 21,68 m2, v večstanovanjski stavbi naslovu Smetanova ulica
54, ki se nahaja na parceli številka 1653, pripisani pri vložni številki 1853, katastrska občina Koroška vrata, katere lastnik je zastavitelj Gorazd Jamar, EMŠO 0312966501148,
stanujoč Maribor, Ferkova ulica 018, do 1/1,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1.
2009, sklenjene s prodajalcem Šumer Bojanom, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000
Maribor, matična številka 5706491000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 12.520,00 EUR s pripadki.
SV 95/09
Ob-1819/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 95/09, je bilo dne 16. 2.
2009 zastavljeno stanovanje v stanovanjski
hiši na naslovu Parmova 6, 1241 Kamnik,
stoječi na parc. št. 155 k.o. Kamnik, v skupni izmeri 43,30 m2, kar je na podlagi kupo-

prodajne pogodbe o prodaji stanovanja po
določbah Stanovanjskega zakona s prodajalcem Utok p.o. v stečaju z 16. 12. 1992 in
aneksa z dne 19. 10. 1993, last zastavitelja
Nezirja Kajtazovića, roj. 15. 7. 1955, stan.
Parmova ulica 6, Kamnik; stanovanje je zastavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja, roj.
23. 5. 1967, stan. Pregljeva ulica 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve z glavnico 8.000,00 EUR s p.p., z obrestno mero 4%
letno, z vsemi stroški po posojilni pogodbi in
sporazumu o zavarovanju terjatve, z rokom
zapadlosti zadnje mesečne obveznosti dne
11. 2. 2012, z možnostjo predčasne zapadlosti posojila ter pod vsemi ostali pogoji iz
sklenjenega notarskega zapisa.
SV 127/09
Ob-1833/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 127/09, DK 11/09 z dne
16. 2. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 3
v izmeri 63,09 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjskega bloka (številka stavbe 1617)
na naslovu Kolodvorska cesta 2 c, Mengeš,
ki stoji na zemljišču s parc. št. 130/3, k.o.
Mengeš ter je last zastavitelja Muravec Marjana do celote, zastavljeno v korist Volksbank
Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach – Bo-

rovlje, Hauptplatz 6, Avstrija, identifikacijska
številka 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 35.000,00 EUR s pp.
SV 61/2009
Ob-1834/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opr. št. SV 61/2009 z dne 17. 2.
2009, so nepremičnine, poslovni prostori,
sobe št. 19, 21, 23, 25 in 27 v skupni izmeri 60 m2 in povezovalni hodnik med sobani
št. 21, 23 in 25 v izmeri 9 m2, ki se nahajajo
v II. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Nikova ulica 9, Lenart v Slovenskih
goricah, stoječe na parc. št. 273, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerih izključni
lastnik je zastavitelj, na podlagi prodajne
pogodbe št. 46403-47/2005 z dne 28. 11.
2006 in aneksa k navedeni pogodbi z dne
29. 11. 2006, sklenjene z Občino Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, za katere v zemljiški knjigi
še ni izvedena etažna lastnina in katerih
lastnik je dolžnik in zastavitelj Lešnik Silvo,
EMŠO 2510966500382, Sp. Voličina 71a,
2232 Voličina, zastavljene v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d. s sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4,
MŠ 5860580000.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 2002/00096
Os-9948/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 10. 2002, opr. št. In 2002/00096, je
bil dne 12. 11. 2003 opravljen v korist upnika
Jožeta Beleja, Lokovec 3/a, Rimske Toplice,
ki ga zastopa odv. Jasmina Gričnik iz Žalca,
rubež lokala v skupni izmeri 67,43 m2, ki se
nahaja v pritličju na vzhodni strani poslovnostanovanjskega objekta brez hišne številke,
v Petrovčah, zgrajenim po lokacijski dokumentaciji LD: 35-18/97 z dne 3. 7. 1997,
parc. št. 384/2, 389/1, 389/5, 384/1, 389/3
in 112, vse k.o. Petrovče, katerega lastnik je
dolžnik Musa Mustafa, Bevkova 5, Žalec.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 12. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3674/2008
Os-9818/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Žuža Jele,
Bodrež 19, 3231 Grobelno, po pooblaščenki
Mejač Vesni, s.p. Primadom, Savinova ul.
7, 3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, št. id. 2.E, stanovanjska raba v izmeri 32,15 m2, v Celju, vpisana pri podvl. št. 637/3, k.o. Šmihel, izdalo
sklep Dn št. 3674/2008 z dne 17. 9. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavite
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. D/23 z dne
17. 8. 1993, ki sta jo sklenila Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Dunajska c.
22, Ljubljana, kot prodajalec in Ćosić Pavo,
Rimska c. 18, Laško, kot kupec, aneksa h
kupoprodajni pogodbi št. D/23 z dne 22. 10.
1996, sklenjenega med Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, Ljubljana, kot prodajalcem in Ćosić
Spomenko, Hradeckega 76, Ljubljana, kot
kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št. 637/3,
k.o. Šmihel, se zahteva v korist osebe: Žuža
Jela, Bodrež 19, Grobelno, roj. 10. 6. 1956,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2008
Dn 6648/2008
Os-1103/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic postopka: 1. Ingrid
Deželak, Vanganel 32/e, Koper in 2. Marije
Starc, Vanganel 32/e, Koper, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 8. 1.
2009 odločilo:

Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnine s parc. št. 280/3,
pašnik v izmeri 216 m2, parc. št. 1731/15,
njiva v izmeri 36 m2, parc. št. 3037/6, njiva v izmeri 83 m2, parc. št. 3063/6, njiva
v izmeri 580 m2, parc. št. 3428/60, gozd v
izmeri 10753 m2, in parc. št. 3455/4, travnik
v izmeri 353 m2, vse k.o. Movraž, pri katerih
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Ingrid Deželak, Vanganel 32/e, Koper,
EMŠO 0502969505385, do deleža 1/2, in
Marije Starc, Vanganel 32/e, Koper, EMŠO
1212946505405, do deleža 1/2.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2009
Dn 480/08
Os-1388/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sandija Kocipra,
stanujočega Vurberk 35, Spodnji Duplek, ki
ga po pooblastilu zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1792/28, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 480/08, dne 6. 1. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4. 1992,
sklenjene v skladu z določili Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem Grafično predelovalnim podjetjem
Embalaža, p.o. Maribor, Meljska cesta 86,
ki ga je zastopala v.d. direktorja Pavla Šegina in kupovalko Jožico Trstenjak, EMŠO
0111941505054, stanujočo Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal enosobno stanovanje št. 54, v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Trg
Dušana Kvedra 9 in za katero je dovolil, da
se kupovalka vknjiži kot lastnica.
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 19. 1. 2009
Dn 15305/07
Os-1389/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Davida Mišiča,
stanujočega Cankarjeva ulica 6f, Maribor in
Styria d.o.o., Cankarjeva ulica 6f, Maribor, ki
ga zastopa direktorica Anka Mišič, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št. 1662/31, 1662/144 in 1662/145,
vse k.o. Koroška vrata, v korist predlagatelja Davida Mišiča in na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1805/165, k.o. Maribor - Grad,
v korist predlagatelja Styria d.o.o., pod opr.
št. Dn 15305/07, dne 24. 12. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/1999 z
dne 2. 2. 1999, sklenjene med prodajalcema

Komunaprojekt družba za projektiranje, urbanizem, inženiring, in posredovanje d.d., Partizanska cesta 3-5, Maribor, ki ga je zastopal
direktor Marjan Bastič in Gradis Inženiring
d.d., Letališka 55, Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Franc Kositer ter kupcem Ludvikom
Mercem, EMŠO 2907922500161, stanujočim
Leona Zalaznika 38, Maribor, s katero sta
prodajalca kupcu prodala dvosobno stanovanje z oznako S6/4-7, v IV. nadstropju, s
pripadajočo kletno shrambo z isto oznako in
garažnim mestom z oznako 89, v drugi podzemni kletni etaži, v stanovanjsko poslovnem
in garažnem objektu Forum v Mariboru, na
območju med Cafovo ulico, Razlagovo ulico,
Cankarjevo ulico in Partizansko cesto, na zemljišču parc. št. 1208/1, 1210, 1211/1, 1212,
1213/2, 1158/2, vse k.o. Maribor - grad in
– 1. dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 124/1999, sklenjenega dne 28. 6. 2001,
med prodajalcema Komunaprojekt družba za
projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d., Partizanska cesta 3-5, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Marjan Bastič in Gradis
Inženiring d.d., Letališka 55, Ljubljana, ki ga
je zastopal direktor Franc Kositer ter kupcem
Ludvikom Mercem, EMŠO 2907922500161,
stanujočim Leona Zalaznika 38, Maribor, v
katerem sta bila stanovanje in kletna shramba označeni z navedbo naslova - Cankarjeva
ulica 6f, Maribor, ki leži na parc. št. 1180/4, k.o.
Maribor - grad in garažno mesto z navedbo,
da je vhod iz Cankarjeve ulice.
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 19. 1. 2009
Dn 615/07
Os-1390/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rajka Cehnerja,
stanujočega Ulica Goceta Delčeva 16, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1782/127, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 615/07, dne
6. 1. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 3326-753/42
z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajski trg 7, ki jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupovalko Marijo Gutenberger, roj. 11. 4. 1946, Partizanska cesta 43, Radlje, za prodajo stanovanja
št. 36, v VII. nadstropju stavbe D Nova vas
II, na naslovu Prušnikova ulica 18, Maribor,
stoječe na parc. št. 1114, k.o. Spodnje Radvanje in na njem 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 navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2009
Dn 477/05
Os-1391/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šumec Milana,
stanujočega Ljubljanska ulica 33, Maribor, ki
ga po pooblastilu zastopa Bem storitve, Mira
Novak s.p., Ljubljanska ulica 25b, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2305/35, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 477/05, dne 6. 1. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1965,
med prodajalcem SGP Stavbar in kupovalko
Mariborsko livarno Maribor, o prodaji stanovanja št. 5, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka, Ljubljanska ulica 33, Maribor.
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 19. 1. 2009
Dn 5439/04
Os-1392/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Forštner
Aleksandra, Žarova 15, Velenje, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2167/38, k.o. Tabor, pod
opr. št. Dn 5439/04, dne 30. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1924-10/93 z dne
21. 10. 1993, z dodatkom z dne 11. 7. 1996,
sklenjene v skladu z določili Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem TAM Maribor, družba za upravljanje in
financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska
cesta 184, ki ga je zastopal predsednik družbe Maksimilijan Senica in kupcem Anđelkom
Zemanom, EMŠO 3005955501309, stanujočim Frankolovska ulica 6, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal dvosobno stanovanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Frankolovska ulica 6,
parc. št. 1610, k.o. Tabor in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2009
Dn 16334/08
Os-1444/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gim d.o.o.,
Slovenska ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1842/22, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 16334/08, dne 23. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 165 z dne 27. 8. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zako-
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na (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem
PTT - Podjetje Maribor p.o., Slomškov trg
10, Maribor, ki ga je zastopal Stanislav Brglez in kupovalko Marijo Šafhalter, EMŠO
2606920505344, stanujočo Kamniška ulica
28, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 22 v T. nadstropju, v
stanovanjski hiši v Mariboru, Kamniška ulica
28, parc. št. 146/2, vl. št. 658, k.o. Koroška
vrata in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke ter
– darilne pogodbe v obliki notarskega zapisa z dne 30. 1. 1997, sklenjene med darilodajalko Rahelo Borovnik, roj. 11. 5. 1963,
stanujočo v Mariboru, Limbuška cesta 140 in
darilojemalcem Marjanom Borovnikom, roj.
13. 8. 1962, stanujočim v Mariboru, Limbuška cesta 140, s katero je darovalka darilojemalcu izročila in prepustila garsonjero št. 22,
v T. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Kamniška ulica 28, stoječega na parc.
št. 146/2, pripisani vl. št. 658, k.o. Koroška
vrata in na njej dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime darilojemalca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2009
Dn 16575/08
Os-1445/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana
Podjaverška, stanujočega Cesta v Rogozo
18, Miklavž na Dravskem polju, ki ga po
pooblastilu zastopa Mobilex, Franc Horvat
s.p., Strma ulica 14, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2955/4, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 16575/08, dne 29. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 11 S/S-31 GR-6 IX 84
z dne 9. 12. 1985, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je
zastopal direktor Ivan Grauf in kupovalko
Svila Tekstilna tovarna Maribor, Maribor, Ob
Dravi 6, ki jo je zastopal direktor Stanko
Dovečar, s katero je prodajalka kupcu prodala spodaj navedenih 9 stanovanj in na
teh dovolila vknjižbo pravice uporabe etažne
lastnine v korist kupovalke:
– lamela G, vhod A, Gunduličeva ulica
14, pritličje, enosobno stanovanje št. 4 v
velikosti 39,32 m2 in klet ter shramba v velikosti 3,69 m2;
– lamela G, vhod B, Gunduličeva ulica
16, pritličje, enosobno stanovanje št. 1 v
velikosti 39,32 m2 in klet ter shramba v velikosti 4,50 m2;
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, II. nadstropje, dvosobno stanovanje št. 16 v velikosti 58,63 m2 in klet ter shramba v velikosti
3,20 m2,
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, II. nadstropje, dvosobno stanovanje št. 17 v velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti
3,20 m2,
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, II. nadstropje, dvosobno stanovanje št. 18 v velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti
3,66 m2,

– lamela E, Gunduličeva ulica 18, III.
nadstropje, dvosobno stanovanje št. 24 v
velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti 2,93 m2,
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, III.
nadstropje, dvosobno stanovanje št. 25 v
velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti 2,93 m2,
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, III.
nadstropje, dvosobno stanovanje št. 26 v
velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti 2,93 m2,
– lamela E, Gunduličeva ulica 18, III.
nadstropje, dvosobno stanovanje št. 28 v
velikosti 57,27 m2 in klet ter shramba v velikosti 2,93 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2009
Dn 14375/08
Os-1446/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Karla Plošinjaka,
Boršnikova 77, Maribor, ki ga zastopa Gim
d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor, po direktorici Lidiji Žvajker, za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja in Marjane Plošinjak, za vsakega v višini 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1959/24, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 14375/08,
dne 29. 12. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 19. 1. 2004, sklenjene med
prodajalcema Zdravkom Križmanom, EMŠO
2601960500408 in Lidijo Križman, EMŠO
1507958505338, stanujočih Boršnikova ulica 77, Maribor ter kupcema Marjano Plošinjak, EMŠO 3107945505346 in Karlom
Plošinjakom, EMŠO 2602944501174, stanujočih Delavska ulica 33, Rače, s katero
sta prodajalca kupcema prodala triinpolsobno stanovanje št. 6, s pripadajočo kletno
shrambo, v objektu št. 13, Nova vas II/B,
stoječem na parc. št. 1565, 1556, 1558,
1560 in 1564/1, k.o. Spodnje Radvanje in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice v
korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Marjane Plošinjak.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2009
Dn 14379/08
Os-1447/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rastka Ferka,
Boršnikova ulica 77, Maribor, ki ga zastopa
Gim d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor, po
direktorici Lidiji Žvajker, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1959/20, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 14379/08, dne 29. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 4-1/18 z
dne 26. 8. 1991, sklenjene med investitorjem
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Zavodom za izgradnjo Maribora p.o. Maribor, Slovenska ulica 40, ki ga je zastopal
direktor Vinko Borec in soinvestitorko Rado
Štrukelj, stanujočo Maribor, Ulica Vita Kraigherja 12, s katero sta se stranki dogovorili,
da bo soinvestitorka sodelovala pri gradnji
stanovanjskega bloka št. 13, ki se je gradil
v soseski Nova vas II/B, na parc. št. 1565,
1556, 1558, 1560, 1564/1, k.o. Spodnje Radvanje, tako, da bo zagotovila sredstva v višini
1,481.416,90 DIN, investitor pa je dovolil, da
za to soinvestitorka pridobi v tem stanovanjskem bloku trisobno stanovanje št. 2, vhod 1,
pritličje, in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime soinvestitorke ter
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2.
1998, sklenjene med prodajalko Rado Štrukelj, rojeno 23. 1. 1943, stanujoči Ulica Vita
Kraigherja 12, Maribor in kupcem Rastkom
Ferkom, rojenim 9. 10. 1952, stanujočim
Maribor, Borštnikova ulica 77, s katero je
prodajalka kupcu prodala triinpolsobno stanovanje s pritiklinami št. 2, v stanovanjskem objektu št. 13 Nova vas II/B v Mariboru, Boršnikova ulica 77 in na njem dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2009

VL 90959/2008
Os-1287/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16,
Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti dolžniku
Osmanu Osmaniju, s.p., Kortina 12, Pobegi,
zaradi izterjave 931,85 EUR sklenilo:
dolžniku Osmanu Osmaniju, s.p., Kortina
12, Pobegi, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008

Dn 3471/2007
Os-1198/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljev
Koželj Majde, Sodarska steza 7, Ljubljana
in Selan Mirana, Mokrška ulica 5, Ljubljana, ki ju zastopa notar Stane Krainer iz Radovljice, glede 200/102820-in nepremičnine
parc. št. 1735/7, vpisane pri vl. št. 695, k.o.
Studor, s sklepom Dn št. 3471/2007 z dne
23. 12. 2008, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11. 1968, sklenjene
med mld. Odar Tomažem, Stara Fužina 36,
ki ga je zastopal oče in zakoniti zastopnik
Odar Alojz, Stara Fužina 36, kot prodajalcem
ter Kos Leonom in Kos Hanco, oba Triglavska 32, Ljubljana, kot kupcema in darilne
pogodbe z dne 29. 12. 1989, sklenjene med
Kos Leonom in Kos Hanco, oba Kranje brdo,
Krašna, kot darovalcema in predlagateljema kot obdarovancema, katerih predmet je
del nepremičnine parc. št. 1735/7 v izmeri
200 m2, vpisane pri vl. št. 695, k.o. Studor,
zaradi vknjižbe lastninske pravice v postopku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
Imetnike pravic se poziva, da v roku dveh
mesecev od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 1. 2009
Dn 4240/2008
Os-10492/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4240/2008 z dne 28. 10.
2008, uveden postopek za izbris stare hipoteke, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, št. XI/92-9, vknjižene za kreditno terjatev upnice Ljubice Bejuk,
Tržaška 18, Ljubljana, v znesku 3.837,70

DEM s pp, na nepremičnini, parc. št. 1444/2,
v vl. št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se poziva hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s
3. točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2008
Dn 4242/2008
Os-10493/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4242/2008 z dne 28. 10.
2008, uveden postopek za izbris stare hipoteke, na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu z dne 1. 9. 1992, št. XI/92-68, vknjižene
za kreditno terjatev upnika Lihtenvalner Emila, Miklošičeva 44, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
v znesku 4.769,20 DEM s pp, na nepremičnini, parc. št. 1444/2, v vl. št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se poziva hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s
3. točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III 958/2008
Os-10133/08
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. 958/2008 zaradi razveze zakonske zveze, v skladu z 82. členom
ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
Ivana Ploštajnerja se postavi Andreja Ferme, odvetnica iz Celja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2008
VL 28546/2008
Os-1120/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična
firma: Banka Koper d.d. - s.p.a. Pristaniška
ulica 14, Koper - Capodistria, proti dolžniku
Primožu Gorjancu, Prade – cesta XIII 3, Koper, zaradi izterjave 8.306,77 EUR sklenilo:
dolžniku Primožu Gorjancu, Prade – cesta XIII 3, Koper, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a,
Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2009

Stran

VL 88710/2008
Os-1431/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica
18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana
Potočnik - odvetništvo, Dalmatinova ulica
7, Ljubljana, proti dolžnici Marini Lončar,
Rusjanov trg 3, Ljubljana, zaradi izterjave
275,17 EUR sklenilo:
dolžnici Marini Lončar, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Alojša Štampar Strojin, Dunajska 56, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2009
VL 56967/2008
Os-1433/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta 182, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Franciju Preskarju, Tugomerjeva
ulica 16, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.164,91 EUR sklenilo:
dolžniku Franciju Preskarju, Tugomerjeva ulica 16, Ljubljana – dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2009

Stran
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VL 16709/2008
Os-1434/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava,
ki jo zastopa Barbara Kosmač, Ljubljanska
cesta 3a, Koper - Capodistria – dostava, proti
dolžniku Mikša Gorazdu, Cesta ob ribniku
0013, Miklavž na Dravskem polju, zaradi izterjave 14.976,58 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mikša Gorazdu, Cesta ob ribniku 0013, Miklavž na Dravskem polju, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Anton Grilc, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec 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 29. 7. 2008
VL 10549/2008
Os-1527/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje, Železna cesta 14, Ljubljana dostava, proti dolžniku Branku Jotiču, Taborska cesta 2a, Grosuplje, zaradi izterjave
3.591,58 EUR sklenilo:
dolžniku Branku Jotiču, Taborska cesta
2a, Grosuplje, 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
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Polona Senica, Miklošičeva 18, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
VL 43097/2008
Os-1528/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16,
Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj Krajnik,
Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti dolžnici Petri
Medved, Kamenškova 24, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 865,99 EUR sklenilo:
dolžnici Petri Medved, Kamenškova 24,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
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I 13940/2003
Os-1127/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 13940/2003 z dne 8. 1. 2009,
v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Vladimirju Leniču kot začasni zastopnik
postavi Andrej Kac, odvetnik iz Maribora, s
pisarno na Partizanski ulici 11/I v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika od
dneva postavitve 9. 1. 2009 in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2009
P 135/2008
Os-1442/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Dušana Fakina, Pliskovica 20a, 6221 Dutovlje, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper
toženo stranko Valentina Šuca, Pliskovica,
6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Valentinu Šucu,
Pliskovica, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega
bivališča, s sklepom z dne 27. 1. 2009, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico
Lenčko Žefran, Kraška ulica 6, Sežana, ki bo
toženo stranko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 1. 2009

Oklici dedičem
D 315/2007
Os-1104/09
Na Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Matevžu Mlinarju, rojenem 28. 1. 1884, nazadnje
stanujočem Rateče 29, ki je umrl dne 14. 3.
1964.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki so
vpisane pri vl. št. 723 d.o. Rateče, kjer je za
nekdanje člane Agrarne skupnosti Rateče
vknjižena skupna lastnina. Matevžu Mlinarju
pripada delež 15/2.850.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči
I. dednega reda, zapustnikovi sinovi in hčerke, med njimi tudi Helena Kuzmić, rojena
11. 12. 1917 ter njeni potomci, ki sodišču
niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva Heleno Kuzmić
ali njene pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Matevžu Mlinarju, naj se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 1. 2009
D 665/2008
Os-1369/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Štefaniji

Jakše, roj. 23. 12. 1911, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 14. 8. 2008,
nazadnje stanujoči Planina 26, Kranj.
Zapustnica je bila samska in ni imela
otrok. Njeni starši so umrli pred njo. Drugi sorodniki – zakoniti dediči sodišču niso
poznani.
Zapustnica je dne 5. 5. 2006 napravila
oporoko, s katero je vse svoje premoženje
zapustila dedinji, ki ne spada v krog zakonitih dedičev.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse naslednike zapustnice, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 1. 2009

Oklici pogrešanih
N 432/2008
Os-1403/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se
vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Cimperman Joža, 17600 Detrioi ave
apt. 205, Lakewood, Ohio, U.S.A, ki ga zastopa odvetnica Lampič - Božič Vojka iz Ljubljane, zaradi razglasitve pogrešane Cimperman Pavle, roj. 9. 6. 1916, Rašica 36,
Velike Lašče, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Kujavec Hermina, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je pogrešana od
26. 11. 2003, ko je med 15.15 in 15.30 odšla
iz Doma Prizma Ponikve, posebni socialni
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, katerega oskrbovanka je bila.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
pogrešane Cimperman Pavle, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2009

Kolektivni delovni spori
Kd 3/2008
Os-1773/09
Delovno sodišče v Kopru na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem
Svobodnim sindikatom Poliuretani – Plama
Podgrad, Podgrad št. 17, 6244 Podgrad,
ki jo zastopa odv. Jurij Munih iz Kopra ter
nasprotnim udeležencem Plama-Pur d.d.,
Podgrad št. 17, 6244 Podgrad, ki jo zastopa
odv. Mateja Strmole iz Ljubljane, v zvezi z
ugotovitvijo neskladnosti akta o sistemizaciji
dela z Zakonom o delovnih razmerjih.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa
tudi ves čas postopka.
Poravnalni narok in glavna obravnava
je razpisana za dne 18. 3. 2009 ob 9. uri, v
razpravni dvorani št. 133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

14 / 20. 2. 2009 /

Stran

347

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Homšak Anton, Ločica pri Vranskem 4, Vransko, zavarovalno polico,
št. 40301001609, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. Koper. gnn‑302933
Košir Tomaž, Kranjska cesta 25, Radov
ljica, zavarovalno polico, št. 50500024426,
izdala zavarovalnica Slovenica - infond polica. gnu‑302976
Mavrič Ivanka, Zlatoličje 123/a, Starše,
zavarovalno polico, št. 50500022486 in
50500050769, izdala zavarovalnica KD življenje d.d. gnm‑302984
Oset Jurij, Prežihova 1, Celje, zavarovalno polico, št. 50500061158, izdala zavarovalnica KD življenje. gnw‑302949

Spričevala preklicujejo
Ahlin Feliks, Brinje 4, Šentrupert, spričevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil v Novem mestu, izdano leta 1976 pod
zaporedno št. 2469. gnx‑303023
Alitović Ana, Cesta dveh cesarjev 108/e,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Bičevje, izdano leta 2007. gno‑302932
Bukošek Rebeka, Trg svobode 8, Gornja
Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan. gni‑302963
Čeleš Sanja, Roška cesta 37, Kočevje,
indeks, št. 1230071132, izdala Višja strokovna šola, telekomunikacije in poštni promet v Ljubljani. gnr‑302954
Černivec Aleš, Adamičeva ulica 9, Ljubljana, indeks Centra za permanentno
izobraževanje, Cene Štupar Ljubljana.
gny‑303001
Černivec Aleš, Adamičeva ulica 9, Ljubljana, indeks Centra za poslovno usposabljanje Ljubljana. gnt‑303002
Dimnik Jaka, Zaloška cesta 305, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
šole Landis Ljubljana, izdano leta 2003.
gnk‑302961
Frelih Martina, Roje 5, Mirna, diplomo Srednje šole tehničnih in zdravstvene
usmeritve Novo mesto - smer zdravstveni
tehnik - duplikat, izdana leta 1986, na ime
Močnik Martina. gno‑303032
Furlanič Alja, IX. korpusa 17, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, poklic bolničar negovalec, izdano leta 2002. gnj‑303041
Gashi Leonard, Kidričeva cesta 30,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 2003.
gnc‑302994
Grošelj Špela, Ulica Ivana Pengova
22, Domžale, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2002, 2003 in 2004.
gnq‑303005
Gruden Zdenka, Vrtnarska cesta 3, Ribnica, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano na ime Zorko
Zdenka. gno‑303007
Grušovnik Janja, Gornji Dolič 66/a, Mislinja, spričevalo o poklicni maturi Srednje

gostinske, turistične in lesarske šole Slovenj Gradec. gnp‑303031
Hace Karmen, Jamnica 16, Mežica, indeks, št. 60227686, izdala FF v Mariboru.
gnn‑302983
Hočevar David, Bukovica 41, Vodice,
preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 119/2008. gnx‑302973
Hodžić Elvis, Hladilniška pot 1 A, Ljubljana, indeks, št. 12130080659, Višja šola
za telekomunikacije. gnh‑302964
Hodžić Melisa, Cesta Kozjanskega odreda 1, Senovo, indeks, št. 11140120623,
izdala Višja strokovna šola Brežice.
gnw‑302924
Hrga Julija, Dragovič 2a, Juršinci, spričevalo 7. razreda OŠ Juršinci, izdano leta
2007. gnk‑303036
Hucman Štefan, Gornji trg 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Preserje Kamnik pod Krimom, izdano leta 1981.
gnz‑302946
Jagodič Aleksandra, Prekopa 50, Vransko, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje
- Center. gnz‑302925
Jakovac Ljubica, Ulica heroja Marinclja 2,
Kočevje, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1979, izdano na ime Ferderber Ljubica. gnx‑302948
Jaksetič Peter, Bač 74, Knežak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gozdarske šole v Postojni, izdano leta 2002.
gnj‑302987
Jašić Karajić Nataša, Mašera Spašičeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
- smer kuhar, izdano leta 2004, izdano na
ime Jašić Nataša. gnr‑302979
Kajtazović Edin, Pod vinogradi 3, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu STZŠ Novo
mesto, izdano leta 1995. gnq‑302955
Kaluža Ksenja, Brilejeva 14, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1994. gnk‑302986
Kantužer Hana, Ljubljanska cesta 24,
Celje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Lava
Celje, izdano leta 2006. gnf‑302991
Kern Dragica Per, Stritarjeva ulica 13,
Domžale, spričevalo 1. letnika Upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
1981. gnb‑303020
Košak Aleš, Kitni vrh 8, Zagradec, spričevalo 7. razreda OŠ Stična, izdano leta
2007. gni‑303038
Košorog Zoran, Grahovo 36, Grahovo,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Postojna - duplikat, izdano leta 1991 in 1992.
gnp‑302968
Krapež Bojan, Štihova ulica 24, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tehnično elektro šole, Vegova ulica, izdano leta
1978. gnp‑302956
Kropec Franc, Trnovlje pri Socki 2, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Celje - program strojni tehnik, izdano leta
1994 in 1995. gni‑302938
Kurent Helena, Ljubljanska cesta 10,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole
Kranj, izdano leta 1991, izdano na ime Kokalj Helena. gnm‑302959

Kužner Zlatko, Virštanj 58, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnr‑303004
Lubej Primož, Zg. Vižinga 15/a, Radlje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje Center, izdano leta 2001.
gnr‑303029
Marković Ivan, Podbrdo 49, Podbrdo, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole Jesenice - bolničar, negovalec.
gnv‑302975
Miklavčič Tina, Oslica 9/b, Ivančna Gorica, spričevalo 7. razreda OŠ Stična, izdano
leta 2007. gnd‑302943
Morčič Nikolaj, Rakičan, Cvetkova
47, Murska Sobota, spričevalo o končani
OŠ na Delavski univerzi v Murski Soboti.
gnl‑303010
Nachbar Cvikl Luka, Župančičeva 4,
Domžale, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gny‑302972
Nemgar Mojca, Ulica bratov Zakrajšek
6, Škofljica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1997 in 1998.
gno‑302957
Peršič Totter Marjeta, Balkovci 6/a, Vinica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Metlika, izdano leta 1993, izdano na ime Totter Marjeta. gns‑303028
Puc Bogomir, Bela 4, Col, spričevalo
za voznika motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1979. gnj‑302937
Reberčnik Vinko, Ljubija 66, Mozirje,
spričevalo Poklicne kovinarske šole Velenje - smer rezkalec, izdano leta 1975.
gny‑302947
Rožman Katja, Cesta krških žrtev 49a,
Krško, obvestilo o uspehu za 4. letnik Srednje šole Josip Jurčič, smer gimnazija, za
šolsko leto 1995/96, na ime Petrovac Katja.
gnh‑303039
Skočaj Petra, Sončna ulica 1/a, Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič, izdano leta 1989, izdano na ime Janežič Petra. gns‑302953
Stanko Kristjan, Srednja Bistrica 56,
Črenšovci, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro-računalniške šole Maribor, izdano
leta 2000. gns‑303003
Stele Matej, Tunjiška Mlaka 9/g, Kamnik, indeks, št. 18060451, izdala FF Ljubljana. gnh‑303014
Strgar Alenka, Murnova ulica 5, Brežice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Brežice, smer ekonomsko-komercialni tehnik, izdano leta 1966,
izdano na ime Tomše Alenka. gng‑303040
Šmon Andrej, Mislinjska Dobrava 36,
Mislinja, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. gnf‑302941
Špelič Slavko, Ul. M. Pijade 2, Črnomelj, spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe v cestnem prometu, št.
601913 z dne 15. 5. 1997. gnc‑303019
Trifković Jovo, Za progo 9/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1985. gne‑302967
Trop Brigita, Cesta na Urh 39, LjubljanaDobrunje, spričevalo 3. letnika (duplikat) in
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
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šole in gimnazije, izdano leta 1996 in 1997,
izdano na ime Ferlič Brigita. gny‑303026
Trop Brigita, Cesta na Urh 39, Ljubljana-Dobrunje, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano
leta 1998, izdano na ime Ferlič Brigita.
gnx‑303027
Volavšek Tanja, Podgorje pri Pišecah
49, Pišece, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 1999. gnl‑302985
Vrtačnih Irina, Šinkov Turn 23, Vodice,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1982, na ime Stroj Irena.
gnc‑302969
Vrtačnih Irina, Šinkov Turn 23, Vodice, potrdilo o zagovoru magistrskega dela
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, izdano leta 1984, na ime Irena Stroj Vrtačnik.
gnb‑302970
Zimšek Andrej, Vrenska gorca 22, Buče,
spričevalo o končani OŠ Kozje, izdano leta
1985. gne‑302992
Zuhrić Neira, Ojstriška vas 38/a, Žalec,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2005. gnn‑302958
Zukić Elvis, Grča 14, Dol pri Hrastniku,
spričevalo Srednje gradbene in tehniške
šole Ljubljana. gnu‑302926
Žagar Martina, Papirnica 17, Škofja
Loka, spričevalo za odgovorno osebo v
podjetju za prevoze v cestnem prometu,
št. 600294, izdano dne 21. 1. 1997 pri Gospodarski zbornici Slovenije. gnu‑302951
Žveglič Andrej, Jarška cesta 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
šole Landis Ljubljana, izdano leta 2001.
gny‑303022

Drugo preklicujejo
Angelovski Ilčo, 8. oktomvri 158, 1330
Kriva Palanka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018983000, izdal Cetis Celje. gnz‑302996
Aurora Airlines d.o.o., Ulica prvoborcev
25, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike,
na levi strani je logotip iz katerega je izpeljano ime Aurora Airlines, pod tem je napis
Letalska družba d.o.o. Žig je opremljen s
številko 2r. gnp‑302935
Autocommerce d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 5, Ljubljana, štampiljko z napisom Autocommerce, d.o.o. Regijski center
Maribor Ptujska cesta 132, 2000 Maribor,
št. 9. gnt‑302927
BBR Security d.o.o. družba za varovanje, Letališka 5, 1122 Ljubljana, službeno izkaznico, št. 012873, delavca Vukalić
Amela, Rusjanov trg 6, 1000 Ljubljana.
Ob‑1795/09
Benkič Aljaž, Blatna Brezovica 85, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola
Ljubljana. gnm‑303009
Bislimaj
Fatmir
s.p.,
Linhartova 35, Ljubljana, delovno dovoljenje,
št. 04244230127, izdano za delavca Muhadri Sabajdin. gnw‑302999
Bokan Kristjan, Grad 1, Grad, študentsko izkaznico, št. 19471391, Ekonomska
fakulteta. gnj‑303012
Bolhar Lenart, Sv. Trojica 81, Domžale, študentsko izkaznico, št. 71060245,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnl‑302960
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Brozovič Dejan, Zgornje Stranje 6/c, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 23070293,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnk‑303011
Cvijanović Lazar s.p., Šifrerjeva ulica 44,
Ljubljana, izvod licence, št. 011801/001, izdan dne 13. 2. 2008 pri OZS z veljavnostjo
od 13. 2. 2008 do 13. 3. 2013. gnf‑303016
Dalu d.o.o., Gradac 135, Gradac, licenco, št. GE002353/04134 za vozilo z reg. št.
LJ DALU-03, tip vozila R 420/3700 EURO
3. gnt‑302952
Dimovski Zhivko, Ulica Veljan Sholjev
14, 1400 Veleš, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018982000, izdal Cetis Celje. gny‑302997
Durić Denis, Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnb‑302945
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011936000, izdal Cetis Celje.
gnb‑302995
Finedika d.o.o., Celovška cesta 50,
Ljubljana, licenco za taxi vozila z reg.
št. LJ 28-8KX, NM 59-30T in LJ 42-9GR.
gni‑303013
Finžgar Matjaž, Kidričeva 6, Ruše, študentsko izkaznico, št. 21080111, izdala
FDV Ljubljana. gnf‑302966
Govejšek Miha, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 26300020, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gnv‑303025
GS Logistika d.o.o., Partizanska cesta
109, Sežana, ADR certifikat, št. 0572/5. 10.
2008 za voznika Bešić Dževada.
gnv‑303000
Hrnjić Faik, Celjska cesta 42, Šmarje
pri Jelšah, certifikat o NPK, opravljen v
Šolskem centru v Celju, izdan leta 2008.
gnq‑302980
Hrnjić Sadik, Celjska cesta 42, Šmarje pri Jelšah, certifikat o NPK, opravljen
v Šolskem centru v Celju, leta 2008.
gnp‑302981
Hrvaćanin Milorad, Ulica Frankolovskih žrtev 17/b, Celje, certifikat o NPK
- operater na CNC stroju, izdan leta 2006.
gnv‑302950
Hvala Korina, Brdo 72, Bovec, študentsko izkaznico, št. 41020049, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gnh‑302939
Inšpektorat RS za delo, Ljubljana, Parmova 33, izkaznico inšpektorja za delo in
inšpektorsko značko v modrem usnjenem
etuiju, številka 0602, na ime Ljubo Trajkovski. Ob-1741/09
Jerovšek Tadej, Župančičeva 27, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 64070262,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana. gne‑303017
Jurčič & Co., d.o.o., Poslovna cona
A 45, Šenčur, Cemt zvezek - dnevnik,
št. 00714/1 in 10060/1 in Cemt licenci 2009
SLO N 00714 z oznako CE/4Io in 10060 z
oznako CR/3AO. gnz‑303021
Kavčič Sara, Lovkova ulica 77, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 74080005,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnz‑302971
Klemenc Drago, ledine 163, Nova Gorica, orožni list, št. 134, izdala UE Nova
Gorica. gnd‑302993
Klopčič Maja, Mavčiče 64, Mavčiče, študentsko izkaznico, št. 71070268, izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana. gng‑302965
Košnjek Branka, Britof 524, Kranj, službeno izkaznico zdravstvenega inšpektorja,

št. 1226 in značke 1226, izdane dne 30. 9.
2005, izdano pri Ministrstvu za zdravje.
gnq‑303030
Kravanja Nuša, Podklopca 13, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 23070436, izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnp‑303006
Kubina
Michal,
Kardeljeva
ploščad 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70071024, izdala FDV Ljubljana.
gnq‑302930
Matkovič Darja, Čermošnjice 2/b, Semič, študentsko izkaznico, št. 01007153,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gng‑302940
Mega Trans Nedžad Šarčević s.p., Slovenska vas 043, Stara Cerkev, dovolilnice za mednarodni transport za Belorusijo, št. 159435 in Ukrajino, št. 239625 in
244170. gng‑303015
Mekuč Miha, Gregorčičeva ulica 13,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 23080140,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnd‑303018
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016824000
izdana za voznika Pipal Nemanje.
gnx‑302998
Meterc Petra, Rečiška 57a, Bled, študentsko izkaznico, št. 18060148, Filozofska
fakulteta. gnl‑303035
Muminović Bajro, Celjska cesta 41,
Šmarje pri Jelšah, certifikat o NPK, opravljen v Šolskem centru v Celju, leta 2008.
gno‑302982
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica
19, Ptuj, potrdilo, št. 002388/Mj52-2-61/2007
za Krušec Miroslava, izdana dne 3. 1. 2007
z veljavnostjo od 3. 1. 2007 do 19. 12. 2007.
gns‑302928
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/MJ52-2-1420/2007
za Petak Ivana, izdana dne 7. 3. 2007 z
veljavnostjo od 7. 3. 2007 do 7. 11. 2007.
gnr‑302929
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/MJ52-2-5814/2006
za Pocrnja Davorja, izdana dne 16. 10. 2006
z veljavnostjo od 16. 10. 2007 do 31. 1.
2007. gnp‑302931
Novak Robert, L. Šercerja 7, Nova
Gorica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013691000, izdal Cetis Celje.
gnw‑302974
Papež
Sandi, Trebča
vas
18,
Dvor,
digitalno
tahografsko
kartico,
št. 1070500013499000, izdal Cetis Celje.
gno‑302936
Seničar Ajda, Cvetlična ulica 18, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19491554, Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnj‑303037
Strmšek Nina, Breg pri Konjicah 11,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 06050388, izdala Fakulteta za socialno
delo Ljubljana. gnw‑303024
Šavle Matija, Vanganel 58/c, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 23060252, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnn‑303008
Štefanc Sandi, Cesta v hrib 13, Ljub
ljana,
digitalno
tahografsko
kartico,
št. 1070500003217000, izdal Cetis Celje.
gnc‑302944
Terra-R.B., d.o.o., Ljubljana, Zaloška
ulica 167, Ljubljana, delovno dovoljenje,
št. 04244218152 za delavca Lazić Milana.
gne‑302942
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Traljić Stojadin, Laze 10, Kranj, osebno delovno dovoljenje, št. 99289818838.
gnj‑302962
Urlep, prevozi in storitve d.o.o., Samova ulica 14, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnice za mednarodni prevoz za
Rusijo - bilateralna tranzitna 643/09, št.
0442302. gnn‑303033
Vila Kristina, Jenkova 17, Velenje, študentsko izkaznico, št. 62060756, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične
študije Portorož. gnm‑303034
Zalar Aleša, Retljeva 11, Kranj, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasič-

Št.

na gimnazija Šentvid, št. 0005895277.
gnm‑302934
Zidarstvo Črnivec d.o.o., Javor 26, Ljub
ljana-Dobrunje, delovno dovoljenje, št.
04244233262, de. št. 442-7258/2008-04001672, št. PD BY04954, izdan 14. 7. 2008, na
ime Cinac Amel. gni‑302988
Zidarstvo Črnivec d.o.o., Javor 26, Ljubljana-Dobrunje, delovno dovoljenje, št.
04244233260, de. št. 442-7230/2008-04001672, št. PDBY04954 z dne 14. 7. 2008, na
ime Kovačević Admir. gnh‑302989
Zidarstvo Črnivec d.o.o., Javor 26,
Ljubljana-Dobrunje, delovno dovoljenje,
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št. 04244233258, de. št. 442-7267/20080400-1672, št. PD: BY04954 z dne 23. 7.
2008, izdano na ime Čaušević Mirsad.
gng‑302990
Živec Viljem s.p., Vitovlje 67, Šempas,
potrdilo, št. 005979/BGD47-2-9254/2007
za voznika Marič Dragana, izdano 9. 10.
2007 z veljavnostjo od 9. 10. 2007 do
24. 5. 2008. gnt‑302977
Živec Viljem s.p., Vitovlje 67, Šempas,
potrdilo, št. 005979/BGD47-2-11357/2007
za voznika Stankovič Dragana, izdano
28. 11. 2007 z veljavnostjo od 28. 11. 2007
do 12. 1. 2008. gns‑302978

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

Stran

307
327
330
331
335
336
337
339
339
339
340
341
342
343
343
343
345
346
346
346
347
347
347
348

Stran
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Do 31. marca morajo vsi zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb predložiti obračun davka od dohodkov
pravnih oseb.

Ste tudi vi ali vaše stranke med njimi?
Pri tem vam bo knjiga ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2) z
dodatkom ZDDPO-2A in ZDDPO-2B in komentarjem
v veliko pomoč.
Davčna strokovnjakinja Ingrid Andrejasič v komentarju na razumljiv
in enostaven način razlaga posamezne člene tega zakona.

Dolgoletna davčna strokovnjakinja na področju davka od
dohodkov pravnih oseb Ingrid Andrejasič je že ob nastajanju
nove davčne zakonodaje leta 2007 sodelovala pri njihovi
pripravi in komentirala člene zakona po namenu posameznih
določb.
V knjigi s komentarjem in dodatku so vsebine zakonskih določb predstavljene razumljivo, zavezanec pa je opozorjen na
namen in cilje posameznih določb, ki so mu pojasnjene
v okvirih, ki jih določa ta zakon, in tudi širše, znotraj mednarodnega obdavčenja.
Več o knjigi na www.uradni-list.si/3?id=8530 ali na tel. 01/200-18-38

N A R O Č I L N I C A

Cena: 98,50 EUR
Leto izdaje: 2007
Število strani:
318 (knjiga) in 46 (dodatek)
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: trda vezava

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2) + dodatek h knjigi
• trda vezava

cena:

98,50 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Matična št.

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

