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Javni razpisi
Št. 430-218/208

Ob-3654/09

Obvestilo
V zvezi z razpisom za zbiranje prijav za
izbiro svetovalcev za begunce v postopkih
za mednarodno zaščito, št. 430-219/2008,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 83/08,
pod objavo št. 7021/08, z dne 22. 8. 2008,
izvedenim na podlagi Zakona o mednarodni
zaščiti, ZMZ (Uradni list RS, št. 111/07), objavljamo obvestilo o podelitvi odločb o imenovanju za svetovalca za begunce
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-4054, faks: 01/428-5791, e‑pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Imenovanje svetovalcev za begunce v
postopkih za mednarodno zaščito, za čas
do izvedbe novega javnega razpisa, in sicer
za podporo in pravno pomoč prosilcem za
mednarodno zaščito, v zvezi s postopkom
za mednarodno zaščito pred upravnim in
vrhovnim sodiščem.
Predmet javnega razpisa se financira iz
sredstev Evropskega sklada za begunce
(ERFII in ERF III) ter sredstev Ministrstva
za notranje zadeve.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je bil
naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Datum izdaje odločb: 23. 2. 2009.
5. Število prejetih prijav: 10.
6. Ime in naslov svetovalcev, ki so jim
bile odločbe podeljene:
– odvetnica Mojca Blažič, Obrtniška ulica
14, 1420 Trbovlje,
– Melina Omrzel Petek, Gabrsko 60,
1420 Trbovlje,
– Matjaž Dovžan, Pristavška cesta 24,
4290 Tržič,
– Alenka Malenšek Breznik, Planinska
cesta 18, 1231 Ljubljana,
– odvetnik mag. Viktor Juhant, Marušičeva 5, 6000 Koper,
– odvetnik Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10,
1000 Ljubljana,
– odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35,
1000 Ljubljana,
– Dušanka Vujović, Frankovo naselje 43,
4220 Škofja Loka,
– Vita Habjan, Polzela 212, 3313 Polzela,
– odvetnik Matjaž Černe, Kranjska 4,
4240 Radovljica.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so bili podani v razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro: /.
9. Pogodbena vrednost: /.
10. Rok veljavnosti odločb:
Imenovanje svetovalcev za begunce, ki
so izbrani na podlagi tega razpisa, ne pomeni nujno končnega števila imenovanih svetovalcev za begunce. Če se bo pokazala
potreba po imenovanju dodatnih svetovalcev za begunce, bo Ministrstvo za notranje
zadeve objavilo dodaten javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce.
11. Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3759/09
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu za sofinanciranje usposabljanja za
večjo zaposljivost 2009–2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne
20. 2. 2009, Ob-1716/09, in povečana z
Obvestilom v Uradnem listu RS, št. 32 z dne
24. 4. 2009, Ob-3311/09, ponovno dodatno
povečana sredstva, ki so na razpolago za
ta javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 6. točko javnega razpisa: 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 12.000.000,00 EUR, od tega okvirno 10.000.000,00 EUR za leto 2009 in
2.000.000,00 EUR za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 54451-4/2008/6
Ob-3792/09
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25),
Uredbe sveta (ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe 1083/2006 (Uradni list EU št. 348),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
(Uradni list EU, št. 371), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 79/06), Zakona o javnih finan-

cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007,
58/08), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05, 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 št. CCI 2007SI161PO001 z
dne 27. 8. 2007 in naslednjih Navodil organa
upravljanja: Navodilo za izvajanje kontrol po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES, Navodilo za
pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov
za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, Navodilo za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013,
Navodilo o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013 in Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013 in sklepa OU o potrditvi instrumenta št. OP RR/2/1/001-0-MŠŠ z dne 3. 4.
2009 objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
spremembo pri javnem razpisu
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v Medpodjetniške
izobraževalne centre – MIC
1. V javnem razpisu se v točki 9. Vsebina
vloge, 1.2. Obvezne priloge, spremeni besedilo 1.2.1. točke, ki se sedaj glasi:
»Dokazilo o pravici graditi v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 –
UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19,
126/07) za najmanj obdobje, za katerega se
prijavitelj zavezuje, da ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta,
ki bi vplivale na cilje tega razpisa, na nepremičnini, ki ni obremenjena s hipoteko, stvarnim bremenom ali zemljiškim dolgom.«
2. Vse ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 33120-1/2009
Ob-3601/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
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– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št 73/08 in 17/09) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z
dne 14. februar 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za
sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih
shem podpor za kmete ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1 in št. 73 z
dne 19. 1. 2009, str. 16);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007,
str. 3 in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja:
javni razpis
za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v
kmetijstvu in gozdarstvu
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev v okviru ukrepa 111
– Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.
Cilj ukrepa je podpora izobraževanju za
dvig ravni usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu ter prispevati k izboljšanju izobrazbene strukture in s tem k dvigu
produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen
znaša do 5.000.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
3.750.000,00 EUR,
9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 1.250.000,00 EUR
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Javni razpis bo odprt do objave o zaprtju
javnega razpisa na spletnih straneh MKGP:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
Podpira se usposabljanje po programih
oziroma delih programov, ki so prilagojeni
potrebam upravičencem, ki delajo na področju kmetijstva, gozdarstva ali prehrane
ter omogočajo pridobitev izobrazbe.
Predmet podpore so programi, ki se ne
financirajo iz drugih javnih sredstev in ki niso
del rednega izobraževanja:
1. Usposabljanje oziroma pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji s
področja kmetijstva, gozdarstva in živilske
dejavnosti.
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Usposabljanje oziroma postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij izvajajo pravne in fizične osebe,
ki so vpisani v register izvajalcev postopkov
pri Državnem izpitnem centru, oziroma pravne osebe, ki so jih le-te ustanovile.
2. Usposabljanje po delih programov,
predmetih oziroma modulih iz področja kmetijstva, gozdarstva ali prehrane.
Usposabljanje izvajajo pravne in fizične
osebe, ki imajo verificirane izobraževalne
programe pri Ministrstvu za šolstvo in šport
ter po katerih se lahko pridobi poklicna kvalifikacija oziroma izobrazba.
Seznam izvajalcev usposabljanja oziroma postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter izvajalcev
usposabljanja za dele programov, predmetov oziroma modulov skupaj s seznamom
programov, predmetov oziroma modulov iz
1. in 2. točke prejšnjega odstavka, potrdi
MKGP. Seznam je priloga tega razpisa in
se skupaj z razpisom objavi na spletni strani
MKGP (http//www.mkgp.gov.si).
II. Vlagatelji
Vlagatelji so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne
21. 1. 2000, str 22; v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu
25. marca 1957, ter kandidirajo za pridobitev sredstev;
– lastniki oziroma solastniki zasebnih
gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih
proizvodov.
Do sredstev za usposabljanje s področja
gozdarstva so upravičeni samo lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. usposabljanje oziroma izobraževanje mora biti dokazljivo s potrdilom o opravljenem usposabljanju oziroma potrdilom o
uspešnem zaključku usposabljanja;
3. za usposabljanje mora biti izdan račun.
Stroški usposabljanja morajo biti plačani.
IV. Splošne določbe
Udeleženci usposabljanj, ki so upravičeni
do povračila stroškov za usposabljanje, so:
nosilci in člani kmetij, zaposleni v kmetijskih
gospodarstvih ter lastniki oziroma solastniki
zasebnih gozdov.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
V. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
Sredstva se dodeljujejo za usposabljanje
za katero je bil izdan in plačan račun od 1. 1.
2007 dalje.
VI. Finančni pogoji za dodeljevanje sredstev

Finančna sredstva se dodelijo upravičencem pod naslednjimi pogoji:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
nadomestilo stroškov usposabljanja v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša do
100% upravičenih stroškov, od tega 75%
zagotovi EU in 25% Republika Slovenija.
3. Najmanjši znesek odobrene pomoči
dodeljene v koledarskem letu na udeleženca
usposabljanja oziroma izobraževanja znaša
50 EUR na vlogo ter najvišji do 1.000 EUR.
Posamezen vlagatelj oziroma upravičenec
lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 30.000 EUR.
4. Zgornja višina upravičenih stroškov
znaša:
– do 9,00 EUR/uro usposabljanja skupaj
s preverjanjem znanja ter
– za potrditev nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin do 106 EUR in za
potrditev na podlagi listin in neposrednega
preverjanja skupaj do 131 EUR.
5. Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost;
– stroški rednega izobraževanja.
6. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
7. Pri programskih sklopih, predmetih oziroma modulih, ki so opredeljeni s z
kreditnimi točkami, se z eno kreditno točko
ovrednoti 25 ur usposabljanja.
VII. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo
biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti
tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek
od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo za javni razpis je potrebno poslati
priporočeno po pošti na naslov: ARSKTRP,
Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8.
ure dalje.
Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
Vloga se vlaga v pisni obliki na obrazcu
iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen
na spletni strani ARSKTRP in MKGP (www.
arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si).
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporednih številkah od skupnega števila vloženih strani v mapi. Vlogi
mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za ukrep 111«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
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Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po
vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Če je skupna višina zaprošenih sredstev
višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v
primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici
enak datum in čas (ura, minuta) oddaje,
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se
v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih

sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v
roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v
osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o
izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred potekom rokov za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu
s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v
10 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen
storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi
bile s to spremembo obveznosti izpolnjene
vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila
dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni
uporabi prvega odstavka 54. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
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št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 6036-11/2009
Ob-3702/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 109/08), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07 in 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list
RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo) ter Letnega programa izobraževanja
odraslih za leto 2009, sprejetega na 25. seji
Vlade Republike Slovenije dne 7. 5. 2009,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2009
I. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih
programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2008/2009, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2009 ter
programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: združenja) v
letu 2009.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo.
2. Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami.
3. Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov.
4. Izobraževanje starejših odraslih.
Sofinancirajo se izobraževalni programi,
ki so izvedeni v času od 1. 10. 2008 do
30. 9. 2009.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU).
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja (TVU).
Sofinancirajo se infrastrukturne dejavnosti, ki so izvedene od 1. 10. 2008 do 30. 9.
2009.
C) Program združenj organizacij za izobraževanje odraslih:
Vsebinska področja:
1. Sodelovanje v delovnih skupinah, ki
jih imenuje Ministrstvo za šolstvo in šport
za pripravo strokovnih gradiv oziroma predlogov sistemskih sprememb na področju
izobraževanja odraslih.
2. Organizacija nacionalnih strokovnih
posvetov na področju izobraževanja odraslih.
3. Vodenje nacionalne koordinacije izvajalcev izobraževalnih programov oziroma infrastrukturnih dejavnosti, ki so sofinancirane
iz javnih sredstev (npr. za študijske krožke,
Projektno učenje za mlajše odrasle, Centre
vseživljenjskega učenja).
4. Strokovno usposabljanje članov združenj.
5. Sodelovanje z združenji izvajalcev izobraževanja odraslih na mednarodni ravni pri
spoznavanju dobrih praks s področja delovanja združenja.
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6. Razvoj novih izobraževalnih programov za odrasle v skladu s potrebami trga.
Prijavitelji lahko prijavijo program združenja, ki vključuje eno ali več vsebinskih
področij, vendar za vsako področje največ
dve aktivnosti. Sofinancirajo se aktivnosti
združenj, ki so izvedene v letu 2009.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev,
ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega
razpisa, je 672.344 EUR (Izobraževanje za
aktivno državljanstvo: 80.000 EUR, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami:
100.000 EUR, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov: 90.000 EUR,
Izobraževanje starejših odraslih: 237.000
EUR, Teden vseživljenjskega učenja:
100.000 EUR, program združenj: 65.344
EUR). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229 – dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom), konto
4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči
transferi v javne zavode) in konto 4130
(druge ravni države).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Na razpis za sofinanciranje se lahko
pod točko A in B prijavijo pravne in fizične
osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo
izobraževanje. Prijavitelji morajo priložiti
fotokopijo izpisa iz sodnega registra, ki ni
starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, za
katere vpis v sodni register ni predviden,
priložijo temeljni akt, ki dokazuje dejavnost
izobraževanja.
Pod točko C se lahko prijavijo združenja. Prijavitelji morajo priložiti statut oziroma temeljni akt združenja, iz katerega mora
biti razvidno, da je prijavitelj združenje na
nacionalni ravni, katerega članice izvajajo
izobraževalne programe, ki se financirajo iz
javnih sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
sofinanciralo programov in infrastrukturnih
dejavnosti, ki so predmet tega razpisa in
so že sofinancirani iz sredstev državnega
proračuna. Prav tako ne bo upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov, ki opravljajo
razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne
programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb.
1. Prijavitelji za izobraževalne programe: Izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov, Izobraževanje
starejših odraslih (točke A1, A2, A3 in A4),
morajo prijavi na razpis, če izobraževanja
ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni organ,
priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu morajo biti
navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma teme,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del z opredeljenim razmerjem),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek,
stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe ter opredeljeno inovativnost vsebin, metod in tehnologije,
– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje je, da program
traja najmanj 24 ur. Vsak prijavitelj lahko
na razpisani predmet razpisa A – Splošno
izobraževanje odraslih prijavi največ 40 izobraževalnih programov.
2. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis
priložiti načrt izvedbe z opredeljenimi:
– cilji dejavnosti,
– skupnim številom prireditev,
– inovativnostjo vsebin, metod in tehnologije,
– ciljnimi skupinami,
– odgovornimi nosilci in izvajalci.
Koordinatorji prireditev TVU (točka B1)
morajo v načrtu izvedbe dodatno navesti
še:
– skupno število in seznam (pod) izvajalcev TVU, ki so jih koordinirali,
– skupno število in naziv morebitnih
skupnih prireditev in drugih akcij,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo.
3. Prijavitelji za program združenj (točke
C1, C2, C3, C4, C5 in C6) morajo prijavi
na razpis priložiti program posameznega
vsebinskega področja, ki vsebuje naslednje
elemente:
– vsebinsko področje,
– ime aktivnosti,
– cilji,
– opis vsebine,
– pričakovani rezultati,
– število vključenih udeležencev/pripravljenih gradiv/programov, ipd.,
– odgovorne nosilce in izvajalce,
– kalkulacijo.
IV. Merila za izbor prejemnikov
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave izvajalcev s področij
A1: Izobraževanje za aktivni državljanstvo,
A2: Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami in
A3: Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov
ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
Merila
1.

Izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna)

2.

Z izjavo dokumentiran interes lokalnega okolja

3.

Z izjavo dokumentirano sofinanciranje programov

4.

Inovativnost vsebin, metod in tehnologij

5.

Realizacija programa

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbranih in sofinanciranih bo 170 najbolje ocenjenih programov s področja izobraževanja za aktivno državljanstvo (A1), 108

najbolje ocenjenih programov s področja izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami
(A2) in 97 najbolje ocenjenih programov s
področja izobraževanja odraslih pripadnikov
manjšin in Romov (A3).
A4: Izobraževanje starejših odraslih
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev za
področja:
A4-1 izobraževalni programi s področja
jezikovnega izobraževanja,
A4-2 izobraževalni programi s področja
družboslovnih ved in ohranjanja kulturne
dediščine,
A4-3 izobraževalni programi s področja
s področja zdravega načina življenja in varovanja okolja,
A4-4 izobraževalni programi s področja
medgeneracijskega sožitja in interkulturnih
kompetenc
se programi ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
Merila
1.

Izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna)

2.

Z izjavo dokumentiran interes lokalnega okolja

3.

Z izjavo dokumentirano sofinanciranje programov

4.

Inovativnost vsebin, metod in tehnologij

5.

Realizacija programa

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbranih in sofinanciranih bo 504 najbolje
ocenjenih programov.
B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU):
Izbranih bo 26 koordinatorjev TVU, ki
bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede
na število sodelujočih institucij in izvedenih
prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti
koordinatorji, ki so v prireditve TVU pritegnili
50 ali več sodelujočih institucij in izpeljali 50
ali več prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni
tisti koordinatorji, ki so v prireditve TVU pritegnili od 30 do 49 sodelujočih institucij in izpeljali od 30 do 49 prireditev. V 3. razred bodo
razvrščeni tisti, ki so pritegnili od 10 do 29
institucij in izpeljali od 10 do 29 prireditev.
1. razred

50 ali več
podizvajalcev

50 ali več
prireditev

2. razred

30 do 49
podizvajalcev

od 30 do 49
prireditev

3. razred

od 10 do 29
podizvajalcev

od 10 do 29
prireditev

Za razvrstitev v določen tarifni razred
morata biti kumulativno izpolnjena oba pogoja. V primeru, da je izpolnjen samo en pogoj, se koordinator razporedi v nižji razred.
Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja:
Izbranih bo 158 izvajalcev TVU, ki bodo
razvrščeni v dva tarifna razreda glede na
število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo
razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali 30
ali več prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali od 10 do 29
prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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1. razred
2. razred

30 ali več prireditev
od 10 do 29 prireditev

Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave koordinatorjev prireditev
TVU (B1) in izvajalcev prireditev TVU (B2)
ocenjujejo po merilih iz naslednje pregled
nice:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska,
goriška, notranjska, kraško-obalna)
2. Z izjavo dokumentiran interes lokalnega okolja
3. Z izjavo dokumentirano sofinanciranje
programov
4. Inovativnost vsebin, metod in tehnologij
5. Vključenost različnih ciljnih skupin
6. Vključenost različnih oblik učenja
7. Realizacija infrastrukturnih dejavnosti
Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
C: Programi združenj:
Ob izpolnjevanju pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu, se posamezne prijave izvajalcev za posamezna vsebinska področja
ocenjuje po naslednjih merilih:
a) Splošna merila
1.
2.
3.
4.

Merila
Število članov združenja
Število zaposlenih na združenju za
poln delovni čas
Število delovnih skupin v katere so
vključeni člani združenj
Raznolikosti delovanja posameznega združenja.

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
b) Merila za kakovost prijavljenega vsebinskega področja:
Merila
1. Vsebinsko področje ima celovito in
podrobno razdelane vse zahtevane
elemente

Št.

Merila
2. Prijavitelj izkazuje zadostne izkušnje
na prijavljenem vsebinskem področju
3. Aktivnost v okviru vsebinskega področja je načrtovana gospodarno
4. V izvajanje aktivnosti v okviru vsebinskega področja so vključena druga
združenja organizacij za izobraževanje odraslih
Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prijave združenj se ocenjuje in razvršča
glede na gornja merila za vsako vsebinsko
področje posebej. Skupno število točk je
seštevek točk doseženih pri obeh sklopih
meril, pri čemer je 14 točk najnižje število
točk za nadaljnji izbor. Izbere in sofinancira
se aktivnosti, ki so pri ocenjevanju zbrale
višje število točk. Višino sofinanciranja določa ponujena cena posamezne aktivnosti.
Število izbranih in sofinanciranih aktivnosti
je omejeno z obsegom sredstev, določenih
za posamezno vsebinsko področje.
Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Rok in način prijave na javni razpis
Prijave morajo biti poslane na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
izobraževanje odraslih, p.p. 104, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do 29. maja 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko. Prijava za sofinanciranje izobraževanja odraslih mora biti predložena v zaprti
ovojnici z označenim imenom in naslovom
prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj –
javni razpis za sofinanciranje izobraževanja
odraslih v letu 2009«. Prijave, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo
odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene tudi vse prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih.
VI. Odpiranje prijav in rok za obveščanje o izidu razpisa: komisija bo pričela z
odpiranjem prijav 2. junija 2009. Odpiranje
bo predvidoma končano do 5. junija 2009.
V skladu s tretjim odstavkom 220. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje prijav
ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru pisno
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obveščeni v 60 dneh po preteku roka za
prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo
na spletni strani ministrstva: http://www.mss.
gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji
dobijo v Sektorju za izobraževanje odraslih
MŠŠ pri Teji Ziherl, (01/400-54-42). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo
na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi v
tajništvu sektorja za izobraževanje odraslih,
Masarykova 16, III. nadstropje, soba 339,
pri Teji Ziherl (01/400-54-42), vsak delovni
dan med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-20/2009/1
Ob-3703/09
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 68/08; v
nadaljnjem besedilu: ZRud), 12. člena v povezavi s petim odstavkom 18. člena Uredbe
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih
prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini
Rače - Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek
v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava
in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 102/07; v nadaljnjem
besedilu: Uredba št. 102/07) ter na podlagi
12. člena v povezavi s petim odstavkom 15.
člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v
Občini Lukovica, Zala v Davči v Občini Železniki, Špitalič v Občini Kamnik, Paka – širitev
2 v Mestni občini Velenje in Hardeška šuma
v Občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09; v
nadaljnjem besedilu: Uredba št. 1/09), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic
za gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih
Hren – širitev v Občini Vitanje in
Hardeška šuma v Občini Ormož
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 12.
člena Uredbe št. 102/07 in 12. člena Uredbe št. 1/09, kot to izhaja iz tabele T1.

T1
Prostor,
uredba,
člen v uredbi

Vrsta rudarske pravice

Mineralna surovina

Čas trajanja rudarske
pravice

Predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih
v raščenem stanju

Hren – širitev,
Uredba št. 102/07,
12. člen

izkoriščanje

naravni kamen –
okrasni arhitektonski
(muskovitno biotitni gnajs
in muskovitno biotitni
blestnik)

20 let

2500

Hardeška šuma,
Uredba št. 1/09,
12. člen

izkoriščanje

opekarska glina

6 let

do 130 tisoč

Rudarske pravice se podelijo v skladu s pogoji iz Uredbe št. 102/07 in Uredbe št. 1/09.
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III. Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, ki je predmet tega javnega razpisa, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena ZRud, oziroma si je
to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske
pravice pridobil s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako
uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po
predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od
30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni davčni urad pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v
skladu z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska inšpekcija, ne starejše od 30 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom ZRud mora prijava
vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te
pogoje izpolnjuje ter dokazilo iz 3. točke za
pogodbenega izvajalca rudarskih del;
6. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši
od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo o
sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča tako
uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za
celoten čas trajanja rudarske pravice (zakupna pogodba ali pogodba o prenosu stvarne
pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena ZRud
mora v prijavi navesti, katero prednostno
pravico uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje
prednostne pravice;
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9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne
porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
predložil zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic
rudarskih del;
12. pisna soglasja prijavitelja ter vseh
njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe
tega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje
za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati ime in sedež, davčno
in matično številko, številko vložka v sodni
register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in
prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani
države članice EU, mora vsebovati ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, datum in
kraj rojstva, EMŠO ter podpis.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti
ustrezna dokazila, in sicer:
13. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe
niso bile pravnomočno obsojene za kazniva
dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
14. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso v sodnem postopku v zvezi z
raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni.
V. Merila za izbiro: pri večjem številu
prijav za posamezni raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje
prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
raziskovalni oziroma pridobivalni prostor ima
na javnem razpisu ob izpolnjevanju enakih
pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če
je bilo za isti raziskovalni oziroma pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz
druge, tretje, četrte ali pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po
določbah ZRud;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah ZRud;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.

V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča,
pripravo tehnične dokumentacije in druga
vlaganja, povezana s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo
na razpis (upoštevajo se samo dokazila, ki
so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 102/07 oziroma
Uredbi št. 1/09 in kot to izhaja iz tabele T1
v II. poglavju razpisa, in začne teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem
rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: “Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica
za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine _______ v pridobivalnem prostoru
_______ (___. člen Uredbe št. _______)”,
z ustrezno navedbo vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora, številke
člena in številke uredbe, ter navedbo imena
in naslova prijavitelja, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele do vključno 15. 6. 2009 do 12.
ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 17. 6. 2009 ob 10. uri v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani,
v sejni sobi v III. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval
predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju
prijav, oziroma v roku 30 dni po prejemu
potrdil na podlagi pisnih soglasij iz 12. točke
IV. poglavja tega razpisa, pripravila predlog
za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za
gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/40033-33 (mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

36 / 15. 5. 2009 /

Stran

1165

OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Hren – širitev v Občini Vitanje in Hardeška šuma v Občini Ormož
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime (firma):
- Sedež (naslov):
- Zakoniti zastopnik:
- Matična številka:
- Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

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

____
____
____
____
____

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

____
____
____
____

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

IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 102/07 oziroma Uredbe št. 1/09
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 430-60/2008/6
Ob-3721/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07) objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov prostovoljnega
vračanja tujcev iz Republike Slovenije
in reintegracijskih programov, št. 43060/2009, ki se financira iz Evropskega
sklada za vračanje in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov prostovoljnega vračanja tujcev
iz Republike Slovenije in reintegracijskih
programov, ki obsega izvedbo naslednjih
projektov:
1. Informiranje tujcev o možnosti prostovoljne vrnitve;
2. Organizacija vrnitve (prostovoljne odstranitve) tujcev;
3. Reintegracijski programi;
4. Izobraževanje in usposabljanje.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti
za izvajanje posameznega dela predmeta
javnega razpisa.
Podroben opis projektov je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu,
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku;
– Programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
– Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
– Izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce za pripravo vloge:
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/1);
– Splošna izjavo prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);

– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/4);
– Opis programa (Priloga št. IV/5);
–
Reference
prijavitelja
(Priloga št. IV/6);
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe.
– Dokazilo, da ima prijavitelj v zadnjih
5 letih na Kosovu, v Bosni in Hercegovini
in v Albaniji najmanj po eno referenco s
področja izvajanja prostovoljnega vračanja
in reintegracijskih programov, in sicer mora
imeti v vsaki navedeni državi najmanj eno
referenco za izvajanje prostovoljnega vračanja in reintegracijskih programov.
– V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti:
– Izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi programa,
– Zahtevana dokazila v skladu s točko
8. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge
razpisne dokumentacije.
– Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg ostalih zahtevanih
dokazil predložiti tudi:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku;
– Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež;
– Registracijo podjetja za dejavnost,
katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti
enaka originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno
odpiranje vloge ali za založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Merilo za ocenitev vloge je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjevanje po merilu cena poteka tako,
da se podana cena ocenjuje ločeno za vsak
projekt, in sicer:
– Vloga lahko za projekt 1. “Informiranje tujcev o možnosti prostovoljne vrnitve”
prejme največ 7 točk. Cenovno najugodnejša vloga oziroma vloga z najnižjo ponujeno
skupno okvirno vrednostjo prejme 7 točk,
ostale pa prejmejo procentualno ustrezno
manjše število točk, in sicer glede na procentualno vrednost odstopanja ponujene
cene od cene najugodnejšega prijavitelja.
Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.
– Vloga lahko za projekt 2. “Organizacija vrnitve (prostovoljne odstranitve) tujcev”
prejme največ 47 točk. Ocenjuje se cena
urne postavke izvajalcev programa oziroma
stroški dela izvajalcev programa. Vloga z
najnižjo ponujeno ceno urne postavke prejme 47 točk, ostale pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega prijavitelja. Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.
– Vloga lahko za projekt 3. “Reintegracijski programi” prejme največ 41 točk.
Ocenjuje se cena urne postavke izvajalcev
programa oziroma stroški dela izvajalcev
programa. Vloga z najnižjo ponujeno ceno
urne postavke prejme 41 točk, ostale pa
prejmejo procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na procentualno
vrednost odstopanja ponujene cene od cene
najugodnejšega prijavitelja. Vloge ne morejo
prejeti manj kot 0 točk.
– Vloga lahko za projekt 4. “Izobraževanje in usposabljanje” prejme največ 5 točk.
Cenovno najugodnejša vloga oziroma vloga
z najnižjo ponujeno skupno vrednostjo prejme 5 točk, ostale pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega prijavitelja. Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.
Za izvajanje programov po predmetnem
javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo po
merilu cena dosegla največje število točk.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po merilu cena doseglo enako število
točk oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju
po merilu cena enako najugodnejše, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih 5 letih
v več državah po vsaj eno referenco s področja izvajanja tovrstnih projektov oziroma
prostovoljnega vračanja in reintegracijskih
programov, in sicer se upoštevajo naslednje
države: Makedonija, Srbija, Črna Gora, Turčija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Kitajska,
Indija, Pakistan, Afganistan in Palestina.
Naročnik bo navedeno ugotavljal oziroma
ocenjeval iz izpolnjenega obrazca “Reference prijavitelja” iz razpisne dokumentacije ter
iz dokazil, predloženih v vlogi, pri čemer se
šteje število navedenih držav, v katerih ima
prijavitelj po vsaj eno referenco.
7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih obveznih da-
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jatev v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08);
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
programa, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije;
– kolikor se ugotovi, da, v primeru, da
se organizacija prijavitelja delno financira
iz Državnega proračuna RS oziroma drugih
javnih sredstev ali sredstev EU, pri izvedbi
projekta prihaja do dvojnega financiranja in
pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list
RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne
komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o
izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
– Prijavitelj programa lahko s strani naročnika prejme sredstva v višini 100% vseh
predvidenih upravičenih odhodkov programa, in sicer se financira 75% iz sredstev
Evropskega sklada za vračanje ter 25% iz
proračuna RS.
– Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa, in sicer:
– Stroški dela izvajalcev programa,
– Materialni stroški,
– Posredni upravičeni stroški – režijski
in administrativni stroški.
– Pogoji za upravičenost stroškov ter
navedba stroškov, ki ne bodo financirani,
so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
– Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi
izkazuje stroške projekta (prejete račune,
potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem obvestilu
naročnika o zaključku programa.
– Za projekt 1. “Informiranje tujcev o
možnosti prostovoljne vrnitve” in projekt
4. “Izobraževanje in usposabljanje” bodo
financirani stroški izvajanja programa, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa (do višine, skladno z okvirno kalkulacijo stroškov za konkretni projekt,
potrjeno s strani naročnika). Za projekt 2.
“Organizacija vrnitve (prostovoljne odstranitve) tujcev” in projekt 3. “Reintegracijski
programi” prijavitelj v finančni konstrukciji
programa navede stroške dela, s katerimi
bo program dejansko izvajal (stroški dela
bodo financirani, kot so navedeni v finančni
konstrukciji izvajanja programa ter skladno
z okvirno kalkulacijo stroškov za konkretni projekt, potrjeno s strani naročnika), za
materialne in posredne upravičene stroške,
katere v času priprave ponudbe še ni možno določiti, pa prijavitelj v vlogi navede
predvidene okvirne stroške izvajanja programa skladno z razpisno dokumentacijo,
ki pa bodo izvajalcu v času izvajanja programa plačani po dejanskih stroških, skladno z
vsakokratnim programom izvedbe projekta
in okvirno kalkulacijo stroškov, potrjeno s
strani naročnika.
– Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma
30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega poročila o izvajanju
programa, finančnega poročila in zahtevka
za izplačilo.
V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod
ali ustanova, je pod pogoji iz predmetne
razpisne dokumentacije upravičen do predplačila sredstev.
– Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje letnega programa 2008 se mora zaključiti najkasneje do
30. 11. 2009, izvajanje letnega programa
2009 pa najkasneje do 30. 11. 2010, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za vračanje.
– Pogodba se z izbranim prijaviteljem
sklene za obdobje od podpisa pogodbe do
30. 11. 2009, za čas do 30. 11. 2010 pa se
podaljša z ustreznim aneksom. Naročnik si
pridržuje pravico, da ne podaljša pogodbe
z aneksom, če za nadaljevanje naročila ne
bodo zagotovljena proračunska sredstva s
predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna
RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za vračanje ali če bodo za to podani
utemeljeni razlogi.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša 294.000 EUR, in sicer
147.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 147.000 EUR za izvajanje po
letnem programu 2009. Izvajanje po letnem
programu 2008 pomeni izvajanje programov
od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2009, izvajanje po letnem programu 2009 pa pomeni izvajanje programov od 1. 12. 2009 do
30. 11. 2010.
Zgoraj navedeni zneski predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za
izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev
ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so
zagotovljena s strani Evropskega sklada za
vračanje in Ministrstva za notranje zadeve.
10. Predložitev vloge: vloga se šteje za
pravočasno, če jo naročnik prejme do dne
15. 6. 2009, najkasneje do 15. ure. Prijavi-

telji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ
RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo
komisija izločila iz postopka odpiranja vlog
in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izboru programov oziroma
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15
dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov
in višini financiranja programov. Podatki o
imenu izvajalca, nazivu programa ter višini
odobrenih javnih sredstev in sredstev EU
bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.
gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 5. 6. 2009.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: “Dodatne informacije – javni razpis za izvajanje
programov prostovoljnega vračanja tujcev iz
Republike Slovenije in reintegracijskih programov, št. 430-60/2009”.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-22/2009
Ob-3739/09
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09) in 219. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje individualnih sistemov
ogrevanja na lesno biomaso za leti
2009 in 2010 v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/47-87-200,
faks 01/47-87-249 (v nadaljevanju: MOP).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in 70/08), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, št. 25/09), Shema »de minimis« pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in
raba obnovljivih virov energije – svetovalne
storitve« (št. priglasitve: MO001-51867732007), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitev Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list, št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba
Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija
2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/1994
(Uradni list, št. 210/06); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba Komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Uradni list, št. 379 z dne
28. 12. 2006); Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09),
Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa
upravljanja o potrditvi instrumenta Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso za
leti 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo št.
KS OP ROPI/6/3/001-0-MOP/2009, z dne
11. 5. 2009.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev po načelu »de minimis«
za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB.
Do spodbud so upravičeni tudi investitorji,
ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na
lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega

sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v
Republiki Sloveniji in EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije (Uradni
list, št. 89/08).
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. vgradnja KNLB z avtomatskim dodajanjem goriva (kurilna naprava, sistem za
doziranje goriva, čiščenje dimnih plinov, hranilnik toplote);
2. dodatna dela (npr. montaža KNLB,
kotlovnica, dimnik, zalogovnik za gorivo,
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) v skupni v višini največ
75% stroškov KNLB;
3. izvedba sistema za mikro daljinski
razvod toplote po tem razpisu načeloma
ni upravičen strošek. Izjemoma1 se kot del
operacije upošteva izgradnja primarnega
dela mikro daljinskega razvoda s skupno
dolžino trase do maks. 300 m, do največ
dveh uporabnikov toplote, ki sta v objektih
izven objekta, kjer se vgrajuje KNLB;
4. posodobitev mikro sistema daljinskega ogrevanja2 je upravičen namen samo v
primeru, če nova KNLB zamenjuje kurilno
napravo na fosilni energetski vir, ki je dobavljala toploto v ta mikro sistem daljinskega
ogrevanja.
Operacija po tem razpisu je:
I. Vgradnja kotlovske naprave na lesno
biomaso moči najmanj 150 kW in največ
do 5000 kW.
II. Posodobitev obstoječega mikro sistema daljinskega ogrevanja.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave in prototipe naprav.
3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški nakupa in dobave KNLB s sistemom doziranja, čiščenja dimnih plinov, krmiljenja in regulacije ter hranilnika toplote3;
b) dodatni stroški, tj. stroški izvedbe
gradenj (novogradnja / adaptacija / rekonstrukcija kotlovnice, zalogovnik za gorivo)
in stroški montaže KNLB z izvedbo obrtniških ter instalacijskih del. Dodatni stroški so
upravičeni največ do višine 75% stroškov
pod tč. a);
1
Velja samo za vgradnjo manjših KNLB s kotlovsko kapaciteto 150 kW do 1000 kW. Razmerje
med dolžino trase cevovoda v m in odjemno močjo
priključenih porabnikov v kW ne sme presegati
2 : 1 (npr. največ 200 m cevovoda, na katerega je
priključen odjemalec s priključno močjo 100 kW).
2
Posodobitev vključuje izvedbo sistema daljinskega nadzora in upravljanje toplotnih postaj (žični
prenos podatkov) ter vgradnjo toplotnih podpostaj,
če je obstoječi mikro sistem deloval brez njih.
3
Nazivna toplotna moč kurilne naprave mora
biti najmanj 150 kW.
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c) stroški izgradnje primarnega dela mikro daljinskega razvoda v višini do največ
100 €/m trase, vendar največ 30.000 €.
Stroški eventualnih toplotnih postaj niso
upravičeni stroški;
d) stroški posodobitve mikro sistema
daljinskega ogrevanja (glej: tč. 3.1/4).
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški nakupa naprav za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na
fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
b) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
c) stroški izgradnje centralnega ogrevanja v zgradbi (cevovodi, črpalke, grelna
telesa);
d) stroški izgradnje primarnega dela
mikro daljinskega razvoda, ki so višji od
100 €/m trase;
e) DDV, davek na promet nepremičnin
in drugi davki;
f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
g) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.
3.3 Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev
po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 s spremembami), Zakona o
društvih, (Uradni list RS, št. 61/06), Zakona o ustanovah, (Uradni list RS, št. 70/05;
91/05 popr.), Zakona o zavodih in Zakona
o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07)
ter samostojni podjetniki, ki imajo uradni
sedež v RS.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje
po 5. in 6. členu Pravilnika o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije. Prijavitelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa
in je operacija potrjena.
V primeru pogodbenega financiranja4
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi
toplote med partnerjema;
– kolikor je predmet pogodbe dobava
toplote za javni objekt, le-ta ne sme biti
starejši od 20 let;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z
in brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na
straneh, kjer sta analizirani obe varianti,
podpisan s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke.
Za operacije, ki se ne nahajajo v enem
od mestnih naselij v Sloveniji5 velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so upravičenci po javnem razpisu
MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.
4
Partnerja v pogodbenem financiranju sta pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec
kotlovske naprave, in uporabnik oziroma uporabniki naprave oziroma njenih storitev (= pogodbena
stranka)
5
Med mestna naselja spada 67 naselij, ki so
definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki
Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS
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Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki
proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del operacije.
Ker se izvaja javni razpis po pravilu
»de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 379/5) ne morejo sodelovati:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja,
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
EU (UL C 340, 10. 11. 1997),
– podjetja, ki delujejo na področju premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis«
v obdobju zadnjih 3 let, vključno s pričakovano pomočjo na tem razpisu, pridobila več
kot 200.000 € (podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza blaga in potniškega
prometa 100.000 €);
Poleg teh, na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– so v stanju kapitalske neustreznosti v
skladu s predpisi o finančnem poslovanju
podjetij,
– je zoper njih s pravnomočno odločbo
sodišča začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 70.000 EUR (brez DDV). Operacija
mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene
vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen,
mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri
dejansko ne bodo pridobljeni.
4. Če je sofinancer operacije občina,
mora biti operacija ustrezno opredeljena v
veljavnem proračunu samoupravne lokalne
skupnosti.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
6. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso
za leti 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za
lokalno energetsko oskrbo in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99),
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja,
– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja
operacije ali če delež sofinanciranja operacije
preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o projektu v skladu z veljavnim Navodilom organa
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007–2013.

Nazivna toplotna moč

150–300 kW 6)

4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana
in s strani odgovorne osebe prijavitelja
potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06).
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Tehnično – gospodarski pogoji
Izkoristek kotla na lesno biomaso
pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj
86%.
4. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga
vgrajujejo prijavitelji kot del sistema KNLB,
mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so
podane v naslednji tabeli:

> 300–500 kW

≥ 0,5–1 MW

≥ 1–2 MW

≥ 2–5 MW

Mejne vrednosti [mg/Nm³]
CO

380

250

250

250

250

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

20

20

Prah

100

100

80

80

20

Mejne vrednosti so preračunane na
suhi dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13%
vsebnosti kisika
Dokazilo o izpolnjevanju emisijskih
zahtev je pogoj za pridobitev zadnjih 20%
finančne spodbude (glej tč. 5.3 Navodila za
pripravo in oddajo vloge).
5. Finančni pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo
tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja finančna merila:
– niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99).
6. Sofinanciranje operacije predstavlja pomoč po pravilu »de minimis« v skladu
s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije MOP.
Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, ne sme
pričeti pred oddajo vloge na razpis MOP76
. Če
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede
6
Pri kurilnih napravah do max 300 kW nazivne
toplotne moči, se lahko kot dokaz o upoštevanju
mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije.
7
6Veljaven je datum dospelosti vloge na MOP.
Ta rok velja za mala in srednja podjetja, za velika
podjetja pa samo v primeru, da je MOP pri njihovi
vlogi potrdil izpolnjevanje pogojev iz 8. člena Uredbe EK 800/2008.

na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati
dejstva, da obstaja možnost, da njegova
vloga ne bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Oddaja naročil: upravičenec mora
pri izbiri dobaviteljev blaga in storitev postopati v skladu z načeli skrbnega gospodarja.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo so specifični
stroški kotlovske naprave na kW toplotne
moči inštaliranega kotla.
Specifični stroški
kotlovske naprave =
[EUR/kW]

stroški naprave
nazivna toplotna
moč kotla

Izračun specifičnih stroškov kotlovske
naprave bo upošteval navedbe v prijavnem
obrazcu (Obrazec 0):
tč. 1.2 Nazivna toplotna moč kotla [kW]
ter
tč. 5.1 Stroški kotlovske naprave, brez
dodatnih stroškov in stroškov event. omrežja [EUR].
V okviru posameznega odpiranja vlog
bodo ugotovljeni specifični stroški operacije
na kW toplotne moči inštaliranega kotla. Komisija za vodenje postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev bo vloge obravnavala po
prioritetnih skupinah, začenši s prioriteto 1.
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Prioriteta
1.
2.
3.
4.

Merilo – Specifični stroški kotlovske naprave [EUR/kW]
≤ 100
> 100 – ≤ 200
> 200 – ≤ 300
> 400

Št. točk
100
70
50
30

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna
vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so obravnavane
v okviru ene prioritetne skupine, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena po vrstnem redu glede na ugotovljene
specifične stroške. Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali
več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava
tista prijava, ki ima manjše specifične stroške kotlovske naprave.
6. Višina sredstev:
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Nepovratna sredstva so namenska sredstva Kohezijskega
sklada, opredeljena v Operativnem programu razvoja okoljske in
prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna
energija, prednostna usmeritev Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo, Individualno ogrevanje na lesno biomaso.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem
proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu znaša 3.000.000 EUR, in sicer:
– 2.550.000,00 – PP 9497 Trajnostna energija – 07-13 – EU,
– 450.000,00 – PP 9429 Kohezijski sklad – 07-13 – slovenska
udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena:
– za leto 2009 na:
– PP 9497 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, NRP 2511-070062 v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9429 Kohezijski sklad – 07 – 13 – slovenska udeležba,
NRP 2511-07-0062 v višini 300.000,00 EUR,
– za leto 2010 na:
– PP 9497 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, NRP 2511-070062 v višini 850.000,00 EUR,
– PP 9429 Kohezijski sklad – 07 – 13 – slovenska udeležba,
NRP 2511-07-0062 v višini 150.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Evropski kohezijski sklad v 85% deležu.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev
za izvedbo posamezne operacije lahko znaša največ 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Pri srednjih podjetjih se zgornja
višina dodeljene finančne spodbude lahko poveča za 5 odstotnih
točk, pri malih podjetjih pa za 10 odstotnih točk.
Višina izplačane finančne spodbude v nobenem primeru ne sme
biti takšna, da bi »de minimis« pomoč, ki se dodeljuje posameznemu podjetju, presegla višino 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR
podjetju, ki deluje v sektorju cestnega prevoza blaga in potniškem
prometu, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na instrument ali namen pomoči78.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene
vloge za dodelitev finančne spodbude upravičenih stroškov. Pri podelitvi nepovratnih sredstev bo MOP upoštevalo tudi proračunske
omejitve ter že izplačane »de minimis« pomoči.
80% finančne spodbude se upravičencu izplača na osnovi
Zahtevka št. 1 za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki
izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Zahtevku
mora biti priloženo kratko poročilo o izvedenih aktivnostih, ki pod
točkami 1–7 iz Priloge 8 razpisne dokumentacije podaja bistvene
podatke o operaciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v
zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Po prejemu sredstev
s strani MOP-a, je upravičenec dolžan v roku 7 dni posredovati
dokazila o izvedenem plačilu obveznosti.
Preostalih 20% finančne spodbude se upravičencu izplača po
predložitvi Zahtevka št. 2 za sofinanciranje, kateremu je priloženo Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in o prvem letu obratovanja operacije (Priloga 8 razpisne dokumentacije). Poročilo
Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28.12.
2006, str. 5).
8
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mora vsebovati tudi izpolnjen obrazec iz Priloge 2 Preglednica
obratovalnih podatkov za projekt kotlovske naprave na lesno
biomaso in poročilo pooblaščene organizacije89 z dokazilom, da
emisije kotla ustrezajo zahtevam iz točke 4.2 teh Navodil. Kolikor
meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij, mora upravičenec v 8
dneh po pridobitvi meritev, le-te dostaviti MOP-u skupaj s »Programom ukrepov za doseganje zahtevanih emisij« in ustreznim
terminskim načrtom. Zahtevek št. 2 lahko izstavi šele potem, ko
bo pridobil poročilo pooblaščene organizacije o doseganju zahtevanih emisij, vendar najkasneje v 18 mesecih po predložitvi
zahtevka št. 1. Zahtevku št. 2 mora upravičenec priložiti popolno
Končno poročilo.
Vsota povrnjenih stroškov po obeh zahtevkih ne sme presegati
skupne odobrene višine finančne spodbude.
V primeru, da je upravičenec priložil svoji vlogi tipsko poročilo
o meritvah za kurilno napravo do maks. 300 kW toplotne moči910,
se mu izjemoma izplača 100% finančne spodbude na osnovi enkratnega zahtevka za izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca ter priloženim Končnim
poročilom (Priloga 8). Po prejemu sredstev s strani MOP-a je
upravičenec dolžan v roku 7 dni posredovati dokazila o izvedenem
plačilu teh obveznosti.
MOP in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju
operacije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti
prijavitelj.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga
1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8.
2008, str. 37). Osnovna merila za določanja velikosti so število
zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah kakor tudi samostojni podjetniki posamezniki. V spodnji tabeli so prikazane osnovne vrednosti posameznega merila.
Velikost
podjetja

Število
zaposlenih

Letni promet

Bilančna vsota

Veliko

250 in več

več kot
50 mio EUR

ali več kot
43 mio EUR

Srednje

manj kot 250

do 50 mio EUR

ali do 43 mio EUR

Malo

manj kot 50

do 10 mio EUR

ali do 10 mio EUR

Mikro

manj kot 10

do 2 mio EUR

ali do 2 mio EUR

7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis MOP, z izjemo
stroškov izdelave ID in projektne dokumentacije, niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2010 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje 30. 9.
2010.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2009 in
2010.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo
prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja investicije. Predlagane
operacije morajo biti zaključene najkasneje do 30. 9. 2010.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu:
– 2009, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MOP
najkasneje 30. 9. 2009;
– 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MOP
najkasneje 30. 9. 2010.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz
tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za plačilo
s strani upravičenca na MOP), se zaključi 30. 9. 2010. Izplačila za
zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih
in ob soglasju Nadzornega odbora OP Krepitve regionalnih razvoj9
Spletna stran http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20
zrak/emisije%20iz%20naprav/ - Seznam pooblaščencev: emisija snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja
10
Tipsko poročilo mora biti izdelano s strani akreditirane institucije.
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nih potencialov in OP Razvoja okoljske in
prometne infrastrukture, niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z
naslovom MOP (kot zgoraj), oznako »Ne
odpiraj! – Vloga OP ROPI – Trajnostna
raba energije – KNLB 1« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga
prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na
sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je
map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži
v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti)
do vložišča MOP prispeti do 4. 6. 2009 do
15. ure, sicer bodo odprte ob naslednjem
odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor
naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe
sredstev na predhodnem odpiranju.
Roki dospelosti za naslednja odpiranja
so: 2. 7. 2009, 3. 9. 2009, do 15. ure, oziroma vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v
dvomesečnih razmikih. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na predhodnem odpiranju,
o čemer bo MOP v Uradnem listu ter na
spletu objavil posebno obvestilo o porabi
sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev
bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2010.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla
komisija MOP v prostorih MOP, Dunajska
48, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 12. 6. 2009. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno
v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v
roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne
vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj vloge
ne more dopolnjevati z dokumenti, ki so bili
izdani kasneje, kot je bila vložena vloga. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8
dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo za dodelitev sredstev.
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11. Razpisna dokumentacija
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletni strani »www.
aure.si«v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/47-87-249 ali po elektronski pošti na naslovih: lojze.subic@gov.
si in jani.turk@gov.si do objave o porabi
sredstev.
12. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Lojze
Šubic in mag. Jani Turk. Vse informacije
morajo biti zahtevane v pisni obliki in se podajajo v pisni obliki ter se istočasno objavljajo tudi na spletni strani »www.aure.si«. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama tudi po elektronski pošti: lojze.subic@gov.si in jani.turk@
gov.si oziroma po faksu 01/478-72-49.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-68/2009
Ob-3740/09
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09) in 219. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za leta 2009,
2010 in 2011 v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/47-87-200,
faks 01/47-87-249 (v nadaljevanju: MOP).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Energetski zakon (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 25/09), Shema
državne pomoči »Spodbujanje učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009),
Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitev Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem

besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba
Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/1994
(Uradni list, št. 210/06); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09), Nacionalni strateški
referenčni okvir za obdobje 2007–2013,
Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013 (Odločba Evropske Komisije z dne
27. 8. 2007), Odločitev organa upravljanja
o potrditvi instrumenta Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za leta 2009, 2010
in 2011 v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo št. KS OP
ROPI/6/3/002-0-MOP/2009, z dne 11. 5.
2009.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne
spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo
kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za
obstoječe daljinsko omrežje.
Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (eno ali več faz
širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene
cilje, v naprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec).
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v
Republiki Sloveniji in EU.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko sofinancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
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Upravičeni nameni:
1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko
kapaciteto največ do 20 MW110;
2. razširitev omrežja pri obstoječem
DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov
na lesno biomaso;
3. izgradnja mikro sistemov DOLB.
Operacija po tem razpisu je:
I. Sistem DOLB, ki vključuje centralno
kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno
biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase (parno postrojenje ali sistem
ORC), iz katerega se nepovezanim kupcem
proda in po skupnem toplovodnem omrežju
dobavi več kot 50% letno proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja
in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah-toplarnah, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, niso upravičenci po tem razpisu.
II. Mikro sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na
lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50% letno
proizvedene toplote in katerih skupna moč
je manjša od 1 MW. Na sistem morajo biti
priključeni najmanj trije porabniki.
Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB, to je za t.i. začetne investicije po Pravilniku o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08). Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki v
primeru operacij pod točko 1, širijo obstoječ
daljinski sistem, ki ga imajo v lasti, ali gradijo
novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot
vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DOLB, je lahko
del operacije tudi solarni sistem za pripravo
tople vode.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave in prototipe naprav.
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe
obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže
pripadajoče opreme;
c) stroški nakupa objektov12 (kolikor je
nakup obstoječega objekta gospodaren, je
upravičen strošek);
101
V primeru etapne izgradnje je omejevalni
faktor toplotna moč celotnega sistema. Če je npr.
za pokrivanje koničnih obremenitev predviden kotel na fosilni vir, velja omejitev moči na 20 MW za
celotno kotlovsko inštalacijo (Primer: kombinacija
kotel na lesno biomaso 14 MW + kotel na fosilni
vir 7 MW ni upravičena).
112
Nakup objekta je lahko upravičen strošek,
če je zanj izdelano poročilo, ki izkazuje:
– da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni usposobljeni
cenilec;
– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni
organ oz. da izkazuje točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je predvideno, da jih bo upravičenec
med operacijo odpravil;
– da za zgradbo, ki je predmet operacije v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nacionalna
nepovratna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v
primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.

d) stroški storitev izdelave ID;
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena. Stroški
navedeni zgoraj od c) do f) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod
a) in b).
Neupravičeni stroški so:
a) nakup in komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke
(Izjema: Upravičen strošek so geodetske
meritve in transformatorska postaja, če je v
lasti prijavitelja);
b) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
c) stroški začasnih zgradb/provizorijev;
d) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
e) nakup naprave za proizvodnjo toplote
iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za
pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
f) investicija v del postrojenja, ki se nanaša na proizvodnjo električne energije, v
primeru, če je toplota za sistem DOLB pridobljena v postrojenju za soproizvodnjo električne energije in toplote123;
g) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; (Izjema: V primeru
nakupa obstoječega objekta so upravičeni
stroški npr. za adaptacijo tovarniške hale, ne
pa npr. stroški za odstranitev starega kotla
na kurilno olje);
h) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila,
hladilni stolpi (Izjema: Traktorski nakladalnik
za manipulacijo z lesnimi sekanci je upravičen strošek, če je gospodaren za prijavljeni
projekt);
i) stroški najemanja kreditov, zavarovanj
itd.;
j) skupni stroški izdelave ID in projektne
dokumentacije (upravičeni stroški pod tč. d
in tč. e), ki presegajo 7% upravičenih stroškov investicije oziroma 3,5% upravičenih
stroškov investicije, v primeru, če je upravičenec veliko podjetje;
k) skupni stroški strokovnega nadzora
gradnje (upravičeni stroški pod tč. f), ki presegajo 2% upravičenih stroškov investicije;
l) DDV, davek na promet nepremičnin in
drugi davki.
3.3 Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot
gospodarske družbe, registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št
42/06 s spremembami) ali samostojni podjetniki, ki imajo uradni sedež v RS. Izjema so
4
5
mikro podjetja1
3
s sedežem v manjših naseljih1
4
,
ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je
nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma
480.000 EUR z DDV.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje po
5. in 6. členu Pravilnika o spodbujanju učin3
Ta del investicije se računsko ugotovi kot
investicija v postrojenje za proizvodnjo električne
energije iz fosilnega vira energije, katerega izhodna električna moč je enaka električni moči predlaganega postrojenja za soproizvodnjo električne
energije in toplote iz lesne biomase
4
Mikro podjetja so definirana v poglavju 6.2.1
5
Manjša naselja so vsa naselja, razen tistih, ki
so definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS
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kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije. Prijavitelj postane upravičenec, ko
izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je operacija potrjena.
Do prijave so upravičene gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, ki razpolagajo z dovoljenji in soglasji, ki jih v 6. in 49.
členu predpisuje Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 27/07 UPB2 in 70/08). Če je lokalna skupnost distribucijo toplote opredelila
kot izbirno javno službo mora biti prijavitelj
izbran za izvajanje navedene javne službe.
V primeru pogodbenega financiranja156
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik,
ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote
med partnerjema;
– kolikor je predmet pogodbe dobava
toplote za javni objekt, le-ta ne sme starejši
od 20 let;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s
strani pooblaščenega predstavnika lastnika
javnega objekta / pogodbene stranke.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so
del operacije.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec operacije. Če gre
za mikro sistem DOLB ali za razširitev obstoječega omrežja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je
investicijska vrednost operacije lahko nižja
od 400.000 EUR, vendar mora biti višja od
150.000 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora
ustrezati zahtevam iz točke 5 Tehnično gospodarskih kriterijev za daljinska ogrevanja
na lesno biomaso (Priloga 2 razpisne dokumentacije).
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene
vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen,
mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri
dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Če je sofinancer operacije občina,
mora biti operacija ustrezno opredeljena v
veljavnem proračunu samoupravne lokalne
skupnosti.
6. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
6
Partnerja v pogodbenem financiranju sta pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec
kotlovske naprave, in uporabnik oziroma uporabniki naprave oziroma njenih storitev (= pogodbena
stranka)
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– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009,
2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega
razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99),
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja,
– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov
operacije,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti
o projektu v skladu z veljavnim Navodilom
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–
2013.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s
strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena
ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
3. Tehnično-gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba
operacije (sistema DOLB ali sistema mikro
DOLB) načeloma ustreza »Tehnično-gospodarskim kriterijem za daljinska ogrevanja na lesno biomaso«, ki so del Razpisne
dokumentacije. Morebitna nujna odstopanja
mora prijavitelj v vsakem posameznem primeru logično utemeljiti v pisnem poročilu.
Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86%.

4. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DOLB, mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane v naslednji tabeli:

Stran

1174 /

Št.

Nazivna toplotna
moč

150 – 300
kW 7)

> 300 – 500 kW ≥ 0,5 – 1 MW ≥ 1 – 2 MW

≥ 2 – 5 MW

Mejne vrednosti [mg/Nm³]
CO

380

250

250

250

250

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

20

20

Prah

100

100

80

80

20

Mejne vrednosti so preračunane na suhi
dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika
Kot dokazilo o izpolnjevanju emisijskih zahtev služijo prve meritve v skladu
s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96).
5. Finančni pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo tisti
prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja finančna
merila:
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99),
– za naložbo izkazujejo pozitivno interno
stopnjo donosnosti in
– pozitiven finančni tok za življenjsko
dobo.
6. Sofinanciranje operacije predstavlja
dovoljeno državno pomoč v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije MOP. Izvedba
projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, ne sme pričeti pred
8
oddajo vloge na razpis MOP16
. Če se delo
prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega
odstavka, celoten projekt ne bo upravičen
do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne
glede na to, da je oddal vlogo na razpis,
zavedati dejstva, da obstaja možnost, da
njegova vloga ne bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Oddaja naročil: upravičenec mora pri
izbiri dobaviteljev blaga in storitev postopati
v skladu z načeli skrbnega gospodarja.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo
pogoje tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
Toplotna
obremenitev =
[kWh / leto / m]

letno prodana
količina toplote
dolžina trase
omrežja

7
Pri kurilnih napravah do max 300 kW nazivne
toplotne moči, se lahko kot dokaz o upoštevanju
mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije.
8
Veljaven je datum dospelosti vloge na MOP.
Ta rok velja za mala in srednja podjetja, za velika
podjetja pa samo v primeru, da je MOP pri njihovi
vlogi potrdil izpolnjevanje pogojev iz 8. člena Uredbe EK 800/2008.

Toplotna obremenitev omrežja mora
biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je
predmet vloge. Elementi za izračun morajo
biti v vlogi transparentno podani v Prilogah A.1.3 in A.1.4 razpisne dokumentacije.
Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe o
dobavi toplote morajo biti predložene (Priloga A.1.7).
V okviru posameznega odpiranja vlog
bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse
predložene sisteme DOLB in mikro sisteme
DOLB. Komisija za vodenje postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev bo vloge
obravnavala po prioritetnih skupinah, začenši s prioriteto 1.
Prioriteta

Merilo – toplotna obremenitev
(kWh/l/m)

Št. točk

1.

≥ 2000

100

2.

≥ 1500 – < 2000

70

3.

≥ 1000 – < 1500

50

4.

≥ 600 – < 1000

30

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so obravnavane v okviru ene prioritetne skupine, presega
razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena po vrstnem redu glede na ugotovljeno
toplotno obremenitev. Prednost pri dodelitvi
bodo imele operacije z večjim številom točk.
V primeru, da je število doseženih točk za
dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki
ima večjo toplotno obremenitev.
6. Višina sredstev:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Nepovratna sredstva so namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v
Operativnem programu razvoja okoljske in
prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna energija, prednostna usmeritev Inovativni sistemi za lokalno
energetsko oskrbo, Daljinsko ogrevanje na
lesno biomaso.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
7.000.000 EUR, in sicer:
– 5.950.000,00 – PP 9497 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
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– 1.050.000,00 – PP 9429 Kohezijski
sklad – 07-13 – slovenska udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
– za leto 2009 na:
– PP 9497 – Trajnostna energija –
07 – 13 – EU, NRP 2511-07-0062 v višini
3.400.000,00 EUR,
– PP 9429 Kohezijski sklad – 07 – 13
– slovenska udeležba, NRP 2511-07-0062 v
višini 600.000,00 EUR,
– za leto 2010 na:
– PP 9497 – Trajnostna energija –
07 – 13 – EU, NRP 2511-07-0062 v višini
1.700.000,00 EUR,
– PP 9429 Kohezijski sklad – 07 – 13
– slovenska udeležba, NRP 2511-07-0062 v
višini 300.000,00 EUR,
– za leto 2011 na:
– PP 9497 – Trajnostna energija –
07 – 13 – EU, NRP 2511-07-0062 v višini
850.000,00 EUR,
– PP 9429 Kohezijski sklad – 07 – 13
– slovenska udeležba, NRP 2511-07-0062 v
višini 150.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski kohezijski sklad v
85% deležu.
6.2. Višina sofinanciranja:
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša največ 30%
vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude / državne pomoči
lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih
podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Zgornja
meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na
to, iz katerih javnih virov (Kohezijski sklad,
sredstva državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti, kredit Ekološkega
sklada Republike Slovenije in mednarodni
viri) je pomoč dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov
ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti
državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih
sredstev bo MOP upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Stroški se upravičencu povrnejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi
listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti
upravičenca in s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev, ki so izkazane v predhodnem zahtevku. Po prejemu sredstev s strani MOP-a, ki
izhajajo iz zadnjega zahtevka na operaciji,
je upravičenec dolžan v roku 7 dni posredovati dokazila o izvedenem plačilu teh obveznosti. Višina stroškov, ki se povrnejo na
podlagi posameznega zahtevka za izplačilo,
je določena z višino v zahtevku izkazanih
upravičenih stroškov in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota povrnjenih stroškov po posameznih zahtevkih
ne sme presegati skupne odobrene višine
finančne spodbude.
MOP in upravičenec bosta sklenila pogodbo o dodelitvi finančne spodbude na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se
upoštevajo določila iz Uredbe Komisije

Št.

36 / 15. 5. 2009 /

Stran

1175

(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih
podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako
družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi samostojni podjetniki
posamezniki. V spodnji tabeli so prikazane osnovne vrednosti posameznega merila.
Velikost podjetja

Število zaposlenih

Letni promet

Veliko

250 in več

več kot 50 mio EUR

ali več kot 43 mio EUR

Srednje

manj kot 250

do 50 mio EUR

ali do 43 mio EUR

Malo

manj kot 50

do 10 mio EUR

ali do 10 mio EUR

Mikro

manj kot 10

do 2 mio EUR

ali do 2 mio EUR

7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na
razpis MOP, z izjemo stroškov izdelave ID in
projektne dokumentacije, niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2011
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 30. 9. 2011.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2009, 2010 in 2011.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu / letih izvajanja investicije. Predlagane
operacije morajo biti zaključene najkasneje
do 30. 9. 2011.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu:
– 2009, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MOP najkasneje 30. 9.
2009;
– 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MOP najkasneje 30. 9.
2010;
– 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MOP najkasneje 30. 9.
2011.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
plačilo s strani upravičenca na MOP), se
zaključi 30. 9. 2011. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Nadzornega
odbora OP Krepitve regionalnih razvojnih
potencialov in OP Razvoja okoljske in prometne infrastrukture, niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MOP (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj!
– Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– DOLB 1« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je

Bilančna vsota

map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži
v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti)
do vložišča MOP prispeti do 4. 6. 2009
do 15. ure, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor naslednjega odpiranja ne bo
zaradi porabe sredstev na predhodnem
odpiranju.
Roki dospelosti za naslednja odpiranja
so: 2. 7. 2009, 3. 9. 2009, do 15. ure, oziroma vsak drugi delovni četrtek v mesecu, v
dvomesečnih razmikih. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na predhodnem odpiranju,
o čemer bo MOP v Uradnem listu ter na
spletu objavil posebno obvestilo o porabi
sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev
bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2011.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla
komisija MOP v prostorih MOP, Dunajska
48, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 12. 6. 2009. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno
v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v
roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne
vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj vloge
ne more dopolnjevati z dokumenti, ki so bili
izdani kasneje, kot je bila vložena vloga. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8
dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo za dodelitev sredstev.
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11. Razpisna dokumentacija: brezplačno
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo
na spletni strani »www.aure.si«v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo
tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/4787-249 ali po elektronski pošti na naslovih:
lojze.subic@gov.si in jani.turk@gov.si do
objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Lojze
Šubic in mag. Jani Turk. Vse informacije
morajo biti zahtevane v pisni obliki in se podajajo v pisni obliki ter se istočasno objavljajo tudi na spletni strani »www.aure.si«. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama tudi po elektronski
pošti: lojze.subic@gov.si in jani.turk@gov.si
oziroma po faksu 01/478-72-49.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-36/2009/8

Ob-3781/09

Javni razpis
za razvoj centrov odličnosti v obdobju
2009–2013
Javni razpis je sofinanciran iz:
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013
1. Razvojna prioriteta: konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
1. Pravna podlaga: na podlagi Uredbe
(ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 210),
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25), Uredbe sveta (ES) št.
1341/2008 o spremembi Uredbe 1083/2006
(Uradni list EU, št. 348), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES (Uradni list
EU, št. 371), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08), Rebalans Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08, 26/09), Zakona o
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05,
126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 29/09),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07 in 17/09) s spremljajočimi
navodili Organa upravljanja, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013 št. CCI
2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (Uradni list RS, št. 3/06),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
/ZRRD-UPB1/ (Uradni list RS, št. 22/06),
Programa reform za izvajanje Lizbonske
strategije v Sloveniji za obdobje 2008-2010
(Vlada Republike Slovenije, oktober 2008)
in sklepa OU o potrditvi instrumenta 430032/2009-4 z dne 13. 5. 2009.
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2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost, Sektor za
strukturne sklade na področju raziskovalne dejavnosti, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo
nastopa na področju kohezijske politike pri
predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec razpisa.
3. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
in nameni)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti
(operacija), ki vključujejo različne programske aktivnosti (delovne sklope), in sicer:
A) sofinanciranje razvoja in upravljanja
centrov odličnosti,
B) sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela v okviru centrov odličnosti, vključno
s stroški demonstracijskih projektov in eksperimentalnega razvoja do faze prototipov,
C) sofinanciranje naložbe v RR opremo:
naložbe v nakup nove opreme za RR dejavnost, naložbe v posodobitev obstoječe RR
opreme, naložbe v usposobitev prostorov
za uporabo in namestitev opreme za RR
dejavnost.
V okviru znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije so centri odličnosti ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških
področjih in horizontalnega povezovanja v
celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja
na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Gre za
celosten, interdisciplinaren raziskovalno-razvojni program, s poudarjenim horizontalnim
ciljem pospeševanja prehoda v energijsko
učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti
toplogrednih plinov oziroma intenzivnega
spodbujanja prehoda v nizkoogljično družbo na vseh prednostnih področjih raziskav
in tehnološkega razvoja, ki so:
– informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
– napredni (novi) sintetični kovinski in
nekovinski materiali in nanotehnologije,
– kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
– zdravje in znanost o življenju,
– tehnologije za trajnostno gospodarstvo.
S pomočjo sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in drugih sredstev je cilj
vzpostaviti in zagotoviti uspešno delovanje
slovenskih raziskovalnih centrov odličnosti v
evropskem in mednarodnem merilu. Glavni
namen tega sodelovanja mora biti pridobivanje idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev
in tehnologij za uporabo v Sloveniji ter večanje mobilnosti raziskovalcev.
Centri odličnosti so opredeljeni kot visoko kakovostne multidisciplinarne skupine
raziskovalcev iz akademske sfere in poslovnega sektorja, ki združujejo kritično maso
znanja in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za potencialni preboj teh centrov v vrh
svetovne znanosti in/ali vključitev v mednarodne mreže odličnosti ter so usmerjeni
predvsem v krepitev sposobnosti prenosa
in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj
novih tehnologij na prednostnih področjih
raziskav in tehnološkega razvoja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno
označena ovojnica in popolnost vloge (podrobneje opredeljeno v 5. in 15. točki),
2. ustreznost prijavitelja in partnerjev,
3. programski pogoji.
K 2. Pogoji za prijavitelje in partnerje
Konzorcij: na razpis se lahko prijavijo
konzorciji, ki so za ureditev medsebojnih
obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko
pogodbo in so sestavljeni iz najmanj pet partnerjev, od tega najmanj treh podjetij in najmanj dveh raziskovalnih organizacij javnega
prava oziroma zasebnega prava s koncesijo
(v nadaljnjem besedilu konzorcij), ki sta vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij na
Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije agenciji ter izpolnjujeta pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07).
V primeru, da je v konzorcij vključena
univerza, je pogoj udeležbe najmanj dveh
raziskovalnih organizacij javnega prava oziroma zasebnega prava s koncesijo izpolnjen, če sodeluje univerza z najmanj dvema svojima članicama, ki sta v evidencah
ARRS vodeni kot samostojni raziskovalni
organizaciji.
Konzorcij se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma enim programom centra odličnosti.
Prijavitelj: v imenu konzorcija se na razpis prijavi raziskovalna organizacija javnega
prava, ki je koordinator operacije.
Ustanovitev zavoda: konzorcij mora za
čas trajanja programa ustanoviti zavod kot
samostojno pravno osebo, v okviru katere
se izvaja program CO (odložni pogoj). Partnerji se morajo s konzorcijsko pogodbo zavezati, da bodo v primeru izbora na javnem
razpisu do podpisa pogodbe z naročnikom
ustanovili zavod kot samostojno pravno osebo, v okviru katere se bo izvajal program CO
in obračunavali vsi stroški. Podrobna navodila za ustanovitev zavoda, vzorec pogodbe
o ustanovitvi zavoda in vzorec konzorcijske
pogodbe so v razpisni dokumentaciji.
Pogoji za partnerje: v konzorciju, ki se
prijavi na razpis, ne morejo sodelovati partnerji, ki:
– so za iste namene pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije.
Podjetja, ki sodelujejo v konzorciju, ki
se prijavi na razpis, morajo biti organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe.
V konzorciju, ki se prijavi na razpis, ne
morejo sodelovati podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma podjetja v težavah v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list
RS, št. 44/07),
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo
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poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni
list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08).
K 3. Programski pogoji
Vsebinska ustreznost prijavljenega programa:
Prijavljeni program je vsebinsko ustrezen:
– če vključuje vse tri predvidene aktivnosti (delovne sklope), skladne z razpisom,
– če vključuje eno ali več v razpisu opredeljenih prednostnih področij,
– če upošteva horizontalni cilj,
kot je navedeno v 3. točki.
Finančna konstrukcija operacije:
Konzorcij ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije celotne
operacije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
Predlagana višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije ne sme biti manjša od 3.000.000,00 EUR in ne večja od
10.000.000,00 EUR.
Prijavitelji morajo v finančni konstrukciji
upoštevati naslednje omejitve v višini sofinanciranja za posamezne namene in upravičene stroške:
– Plače in drugi stroški dela. Upravičeni
so stroški dela za zaposlene v zavodu. Izhodišče za obračun stroškov dela v zavodu
je veljavna kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost in veljavni Pravilnik ARRS o
postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam.
Plačilo za delovno uspešnost iz naslova stimulacije je dovoljeno v višini 30% osebnega
dohodka.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Omejitve glede stroškov zunanjih izvajalcev
se nanašajo na delovni sklop za izvajanje
raziskovalno razvojnih projektov in sicer lahko znašajo največ do 20% vseh upravičenih
stroškov posameznega RR projekta.
– Stroški razvoja in upravljanja centra
odličnosti lahko dosegajo največ do 15%
vseh upravičenih stroškov programa razvoja
CO v načrtovanem obdobju na letni ravni.
Prijavitelji po izteku roka za vložitev prijave ne smejo spreminjati vloge v nobenem
vsebinskem elementu.
5. Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje:
– izpolnjene obrazce:
– Obrazec 1: Prijavni obrazec z ustreznimi prilogami:
– Obrazec 1.1: Razporeditev raziskovalnih ur v CO
– Obrazec 1.2: Delovni sklop – razvoj in upravljanje centra odličnosti
– Obrazec 1.3: Delovni sklop – raziskovalno-razvojni projekti
– Obrazec 1.4: Delovni sklop – Naložbe v RR opremo
– Obrazec 1.5: Finančni načrt CO po
letih in vrstah stroškov
– Obrazec 1.6: Finančni načrt CO po
letih in delovnih sklopih
– Obrazec 1.7: Seznam obstoječe
opreme
– Obrazec 2: Podpisana Konzorcijska
pogodba med partnerji
– Obrazec 3: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
– Parafiran vzorec pogodbe o ustanovitvi zavoda
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati
še naslednje dokumente razpisne dokumentacije:
– Priloge vzorca pogodbe o sofinanciranju:
– Zahtevek za izplačilo z ustreznimi
prilogami,
– Poročilo o izvajanju operacije,
– Spisek pooblaščenih oseb,
– Ocenjevalni list,
– Navodila prijaviteljem,
– Vzorec sklepa o izbiri operacije.
V navodilih prijaviteljem je opredeljeno,
katere dele prijave je potrebno oddati samo
v slovenskem jeziku, kateri deli pa morajo
biti zaradi mednarodne evalvacije oddani v
slovenskem in angleškem jeziku.
6. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo
operacije, ki so nastali in bili plačani s strani
zavoda od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje do 31. 12. 2013.
Partnerji iz gospodarstva, skupaj z ostalimi
soustanovitelji, obvezno sofinancirajo ustanovitev in vzpostavitev delovanja zavoda do
podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Upravičeni do sofinanciranja so le tisti
posamezni stroški, katerih zaprošena višina sofinanciranja (pravilno obračunana po
pravilih in omejitvah za obračun posameznih
upravičenih stroškov), ki jo prijavitelj uveljavlja v okviru operacije, je:
– višja od ali enaka 200 EUR za aktivnosti pod A in B,
– višja od ali enaka 1.000 EUR za aktivnosti pod C.
Intenzivnost sofinanciranja operacije je
možna do 100% upravičenih stroškov.
Glede na naravo aktivnosti, ki so v skladu s 3. členom tega razpisa predmet sofinanciranja iz sredstev ESRR, partnerji z
operacijo ne ustvarjajo tržnih prihodkov in
zato operacija ne predstavlja državne pomoči. V primeru, da operacija v teku izvajanja oziroma v roku, določnem v pogodbi
o sofinanciranju ustvari prihodke iz naslova
tržne dejavnosti, se uporabi tretji odstavek
55. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. V tem
primeru mora prejemnik zagotoviti ločeno
spremljanje prihodkov operacije in povrniti
sorazmerni del sredstev izračunan glede na
obseg ustvarjenih prihodkov.
V primeru nedoseganja ciljev, določenih
s pogodbo o sofinanciranju, se po vmesni
evalvaciji, ki je predvidena v drugi polovici
leta 2011, lahko zmanjša stopnja sofinanciranja operacije.
6.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
Pod A in B)
– plače in drugi stroški dela zaposlenih
v zavodu,
– posredni (operativni) stroški zavoda,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Pod C)
– nakup strojev, opreme in usposobitev
prostorov za kupljeno opremo. V kategorijo
stroškov za nakup strojev in opreme sodijo
tudi stroški programske opreme in stroški,
ki so neposredno povezani z aktiviranjem
strojev in/ali opreme. To so stroški transporta, montaže in usposabljanja za opremo, ki
je predmet sofinanciranja.
Vsi zgoraj navedeni stroški so upravičeni
le pod pogoji, da:
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– so v skladu s cilji operacije in so potrebni za njeno izvedbo,
– so skladni s pogoji in omejitvami za
posamezne vrste stroškov, opredeljenih v
navodilih za prijavitelje v razpisni dokumentaciji,
– so nastali v okviru obdobja upravičenosti,
– niso in ne bodo financirani za isti namen z drugimi viri sredstev iz državnega
proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali
EU. Če se ugotovi, da je prejemnik že dobil
tudi druga sredstva ali pa so mu bila odobrena, ministrstvo odstopi od pogodbe ter
zahteva vrnitev sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov in metode za izračun upravičenih
stroškov ter obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno veljavna verzija
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki ga izda Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja.
7. Merila za izbor operacij in način izbire
7.1 Način ocenjevanja
V postopek ocenjevanja bodo sprejete
samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem v 16. točki, izpolnjevale
pogoje, določene v 4. točki.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je dne 10. 4. 2009 imenoval
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Ocenjevanje bo izvedla komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo imenoval minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov
in tujih strokovno/znanstvenih recenzentov,
ki bodo, glede na reference, izbrani izmed
mednarodnih strokovnjakov za vsako prednostno področje posebej (v nadaljevanju:
ocenjevalna komisija).
Ocenjevalni postopek in postopek izbora
prijavljenih operacij bo temeljil na merilih za
ocenjevanje operacij, ki so opredeljena v
točki 7.2 in so kot priloga (ocenjevalni list)
sestavni del razpisne dokumentacije.
7.2 Merila za ocenjevanje operacij
Predlagane operacije bodo vrednotene
po naslednjih merilih:
– Znanstvena in tehnološka odličnost
ter kakovost partnerstva, ki vključuje znanstvene objave, citate, patente, inovacije,
tehnološke rešitve in druge oblike prenosa
znanja v prakso, sodelovanje v 7. Okvirnem
programu EU in drugo mednarodno sodelovanje, podiplomsko izobraževanje in vzgoja znanstvenega podmladka, poleg tega pa
tudi skupno strategijo razvoja, raznolikost
in število partnerjev, dosedanje sodelovanje, povezovanje z drugimi centri odličnosti ter tehnološkimi platformami ter drugimi
oblikami razvojnega povezovanja podjetij
in akademske sfere, interdiciplinarnost in
transdisciplinarnost (z vključevanjem tako
naravoslovno-tehničnih kot družboslovnohumanističnih vsebin).
– Relevanca – prispevek k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
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programu za obdobje 2006–2010 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
(OP RR; 1. razvojna prioriteta OP RR »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost«; prednostna usmeritev 1.1 Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost), zlasti h konkurenčnemu
gospodarstvu in hitrejši gospodarski rasti,
učinkovitemu ustvarjanju znanja, dvosmernemu pretoku in uporabi znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
ter uveljavljanju horizontalnih ciljev; upoštevanje načel trajnostnega razvoja (zlasti prispevek k intenzivnemu spodbujanju prehoda v nizkoogljično družbo) in načel enakih
možnosti; sistem reševanja etičnih dilem v
zvezi z operacijo; način združevanja kritične
mase znanja v slovenskem prostoru.
– Kakovost predlagane operacije, ki
vključuje opis programa dela CO do ravni skupin znotraj posameznega delovnega
sklopa, prednostna področja, nosilne raziskovalce posameznega delovnega sklopa,
načrta dela skupaj s finančno konstrukcijo,
načrta prenosa znanja, načrta upravljanja
razvoja ter razširjanja partnerstva, inovacijsko in tehnološko pomembnost, mednarodno pomembnost predlaganega področja in
inovativnost pristopa CO, možnost (verjetnost) tehnološko/znanstvenega preboja.
– Usposobljenost za izvedbo operacije,
finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki vključuje materialno opremljenost
CO, organizacijsko in komunikacijsko, kadrovsko, materialno, finančno usposobljenost za izvedbo operacije v skladu s pravili
evropske kohezijske politike in se kaže v
načrtu dela in upravljanja in finančnem načrtu, načrtu upravljanja CO, sistemu preprečevanja in razreševanja konfliktov, sistemu
upravljanja intelektualne lastnine in načrtu
diseminacije rezultatov.
Vsako izmed meril je točkovano z največ
5 točkami, to je 25% maksimalne skupne
ocene, ki znaša največ 20 točk. Najmanjša
enota ocenjevanja je pol točke.
Postavljena merila za ocenjevanje vlog
ne morejo biti predmet pritožbe.
7.3. Način izbora
Ocenjevalna komisija, v sestavi treh
domačih ocenjevalcev, bo najprej ocenila
relevanco – prispevek operacije k doseganju strateških ciljev. Prijave, ki bodo pri tem
merilu dosegle najmanj 60% točk (3 točke),
bodo nadalje ocenjene s strani mednarodnih in domačih ekspertov, in sicer vsako od
teh prijav pet ocenjevalcev, od tega najmanj
trije mednarodni eksperti. Kakovost predlagane operacije ocenijo samo tuji ocenjevalci, znanstveno in tehnološko odličnost ter
kakovost partnerstva in usposobljenost za
izvedbo operacije, finančna izvedljivost in
ekonomska upravičenost pa tuji in domači ocenjevalci. Ocenjevalci za posamezno
operacijo podajo eno skupno oceno.
Operacija je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60% od vseh možnih točk (12),
pri čemer mora za vsakega od kriterijev doseči najmanj oceno tri (3). Operacije, ki ne
bodo ocenjene pozitivno, niso upravičene
do sredstev razpisa.
Na podlagi tako izvedenega postopka
ocenjevalna komisija ocene posameznih
operacij (ocenjevalne liste) predloži strokovni komisiji.
7.4. Določitev izbranih prijaviteljev
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi operacijami za sofinanciranje pre-
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dlaga operacije po vrstnem redu števila dob
ljenih točk in glede na prednostna področja
na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi operacijami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno operacijo iz vsakega od petih prednostnih področij
raziskav in tehnološkega razvoja, določenih
v 3. točki, in sicer operacijo, ki je znotraj
prijav za posamezno prednostno področje
dosegla najvišje število točk. V primeru, da
je na posameznem prednostnem področju
več predlogov ocenjenih z najvišjim številom
točk, se izmed teh operacij izbere tisto, ki
bo imela več točk v kriteriju »kakovost partnerstva«. V kolikor so tudi po tem kriteriju
enako točkovane operacije, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih
merilih – upoštevaje vrstni red: relevanca –
prispevek k doseganju ciljev, znanstvena in
tehnološka odličnost, kakovost predlagane
operacije, usposobljenost za izvedbo operacije, finančna izvedljivost in ekonomska
upravičenost. V kolikor so tudi po teh kriterijih enako točkovane operacije, se določi izbor na podlagi »splošnega priporočila
ocenjevalcev« (kam v evropskem kontekstu
sodi predlagani CO). Enak postopek izbora
se uporabi tudi v primeru, če katere izmed
najvišje točkovanih operacij po posameznih
prednostnih področjih dosežejo enako število točk in bi izbira vseh operacij presegla
razpoložljiva sredstva.
2. Do višine preostanka razpoložljivih
sredstev strokovna komisija izbere za sofinanciranje operacije, ki so dosegle najvišje
število točk ne glede na področje prijave.
Operacije z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko
bi izbira vseh operacij presegla omejitev
glede sredstev (na primer v primeru, ko
zaradi finančnih omejitev ne bi bilo mogoče izbrati vseh operacij z enakim številom točk). V teh primerih se uporabi izbirni
postopek, kakršen je določen v prejšnjem
odstavku.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih operacij višja, kot je
razpoložljivih sredstev, bodo operacije izbrane do porabe sredstev.
O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v skladu s 17. točko razpisa.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna
okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo
bo ministrstvo do konca obdobja namenilo
za izvedbo javnega razpisa, je 84.138.865
EUR, z naslednjo okvirno dinamiko porabe
sredstev po letih, v skladu s proračunskimi zmožnostmi: 15,2% v letu 2009, 26,7%
v letu 2010, 21,2% v letu 2011, preostala
sredstva v naslednjih letih.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, to je 71.518.024,00 EUR,
delež slovenskega prispevka pa 15%, to je
12.620.841,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6944 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – ESRR-07-13-EU;
– 9406 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost– ESRR-07-13-slovenska
udeležba.
Sredstva, odobrena za izvajanje operacije v posameznem proračunskem letu,

morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta.
Dinamika sofinanciranja operacije iz
sredstev ESRR se določi s pogodbo med
naročnikom in prejemnikom, skladno z veljavnimi predpisi.
9. Izstavljanje zahtevkov za plačilo, spremljanje in poročanje o izvajanju operacije in
rok za dokončanje operacije
Dinamika izstavljanja zahtevkov za izplačilo sredstev je določena s pogodbo o
sofinanciranju. Zahtevki za izplačilo sredstev se praviloma izstavljajo dvakrat letno,
in sicer do 30. 3. in do 15. 9. vsako leto,
razen za leto 2009, za katero se rok za oddajo zahtevka za izplačilo določi v pogodbi
o sofinanciranju Možno je izjemoma tudi
izstavljanje več zahtevkov na leto, če je to
opredeljeno z mejniki v načrtu izvajanja delovnih sklopov in skladno z določili pogodbe
ter predvideni zneski za izplačilo presegajo
250.000,00 EUR.
Prejemnik je dolžan zagotoviti ločene knjigovodske evidence za izvajanje operacije.
Poročilo o izvajanju operacije je obvezna
priloga vsakokratnega zahtevka za plačilo.
V primeru, da operacija v določenem obdobju, ki je predmet poročanja v posameznem
poročilu o izvajanju operacije ob predložitvi
zahtevka za izplačilo, ustvari prihodke, mora
prejemnik o teh prihodkih obvezno poročati
v tem poročilu.
Rok za dokončanje operacije je 31. 12.
2013.
10. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Načela enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, s poudarkom na okoljski dimenziji,
predstavljajo izhodišča operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, kar poleg strateških usmeritev RS
opredeljujejo kohezijske uredbe in sicer: 16.
in 17. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
in 6. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006.
Stopnja prispevka programa k zagotavljanju enakih možnosti in varovanju okolja bo
predmet ocenjevanja komisije.
Z vidika vplivov izvedbe plana na okolje,
človeka, kulturno dediščino so določeni horizontalni omilitveni ukrepi za posamezne
operacije, sofinancirane iz OP RR, ki jih je
treba smiselno upoštevati:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
11. Informiranje in obveščanje javnosti
Prijavitelji in vsi ostali sodelujoči bodo
morali pri svojem delu upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti
v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371,
27. 12. 2006) in Navodila za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je dne 1. 10. 2007 izdala
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
področju kohezijske politike nastopa v vlogi
organa upravljanja.
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen
v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev in
prejemnikov sredstev, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije.
12. Hranjenje dokumentacije
Prijavitelji in prejemniki sredstev morajo
za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še
najmanj pet let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Obenem morajo prijavitelji zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z
operacijo ministrstvu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
in drugim nadzornim organom vključenim
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo
javnega razpisa in Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013 ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe
o izvedbi operacije.
13. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006:
operacija je upravičena do sofinanciranja
iz sredstev evropske kohezijske politike če
v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb operacije v skladu s 57.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog
so informacije javnega značaja, razen tistih,
ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Člani komisije, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
15. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
prenosa pošiljke 10. 6. 2009 do 12. ure v
Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v treh
pisnih izvodih (original in dve kopiji) in enem
elektronskem v Word-ovi datoteki na CD ali
drugem nosilcu podatkov, v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
CO-09« ter z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja.
Prijava mora biti izdelana v slovenskem
jeziku in v angleškem jeziku (za obrazce iz
razpisne dokumentacije v angleškem jeziku)
kot je zahtevano v navodilih prijaviteljem.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavni obrazec naj prijavitelji skrbno in v
celoti izpolnijo.
K prijavnim obrazcem in prilogam naj prijavitelji ne prilagajo raznih prospektov raziskovalne opreme, predračunov raziskovalne
opreme ali drugih prilog, značilnih za raziskovalno opremo, na katero se prijava nanaša.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki je – ne
glede na način dostave – v originalu, dveh
kopijah in na CD (ali drugem nosilcu podatkov) dostavljena na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka
zgoraj navedenega roka.

16. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko število vlog, ne bo javno in bo potekalo v
prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni
od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno najkasneje v roku
8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla.
17. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s
sklepom minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi
prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da neupravičeno
ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema sklepa oziroma obvestila o izboru vloži pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Upravičeni prejemnik sredstev je zavod,
ki ga v skladu s pogoji iz razpisa ustanovi s
sklepom izbrani prijavitelj skupaj s partnerji.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje hkrati s
sklepom o izboru pozvalo k predložitvi dokazil o ustanovitvi zavoda, pod pogoji in v
roku iz razpisa. Če prijavitelj v 4 mesecih od
prejema poziva ne predloži ustreznih dokazil
o ustanovitvi zavoda, se šteje, da je umaknil
vlogo za dodelitev sredstev.
Ministrstvo bo sklenilo pogodbe z zavodi,
ki jih bodo v skladu z razpisom ustanovili izbrani prijavitelji s partnerji. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb.
18. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo z dnem objave razpisa
v Uradnem listu RS tudi na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko
Javni razpisi.
19. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja
se posredujejo po elektronski pošti (infoco.
mvzt@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih
spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
omenjenih spletnih straneh.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 239/09
Ob-3603/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1:
Parc. št. 262/1, travnik, v izmeri 3645 m2,
vpisana pri vl. št. 496, k.o. Brezina. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
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zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
131.220,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2:
Parc. št. 471/1, travnik, v izmeri 1177 m2,
travnik, v izmeri 2189 m2, pašnik, v izmeri
854 m2, pašnik v izmeri 2517 m2, neplodno,
v izmeri 894 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno
del kot stavbno zemljišče na območju poligona varne vožnje in del kot stavbno zemljišče na območju površin cest, izklicna cena
zemljišča znaša 347.973,60 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Zemljišče je
obremenjeno s služnostno pravico vožnje in
pešpoti v korist Občine Vransko.
Zaporedna št. 3:
Parc. št. 19/2, njiva, v izmeri 2504 m2 in
parc. št. 19/3, travnik, v izmeri 7584 m2, obe
vpisane pri vl. št. 373, k.o. Zadrže. Zemljišče
se po planu nahaja v območju poselitve/območje stanovanj (stavbni zemljišči), izklicna
cena zemljišča znaša 605.280,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči
se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 4:
Parc. št. 246/186, njiva, v izmeri 91 m2,
vpisana pri vl. št. 1725, k.o. Polzela. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj območja urejanja po odloku o
LN Poligon – poslovna cona Ločica, izklicna
cena zemljišča znaša 5.733,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5:
Parc. št. 1045/3, njiva, v izmeri 3304 m2,
vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 244.271,33 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6:
Parc. št. 1045/8, njiva, v izmeri 3377 m2,
vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 249.668,37 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7:
Parc. št. 1031/2, njiva, v izmeri 1833 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 135.517,36 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8:
Parc. št. 1031/6, njiva, v izmeri 3216 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 237.765,32 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9:
Parc. št. 1036/4, njiva, v izmeri 5573 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 412.023,04 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10:
Parc. št. 1045/1, njiva, v izmeri 4647 m2,
vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas,
do deleža 4282/4647, osnovna namenska
raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja
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stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša
316.576,83 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 29. 5.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na
račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS
za javna plačila, s sklicevanjem na št. 7705/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na
razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja
predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen
v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku
roka za sprejem ponudbe s strani občine,
v primeru uveljavljanja predkupne pravice
s strani solastnikov pa bo vplačani znesek
varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh
po sprejemu ponudbe s strani solastnikov
oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno
pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu
pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v
celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je
izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve
podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da
je pogodba razvezana na podlagi samega
zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 5,
6, 7, 8, 9 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti
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najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo
Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 10 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem,
prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona
o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju
katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo
solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi
se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od
prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako
občina kot tudi solastnik oziroma solastniki
v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada
za prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa,
bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada
za prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne
bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik
oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki.
Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega
zbiranja ponudb samo v primeru, da tako
solastnik oziroma solastniki kot tudi občina
ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 2. 6. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/4341-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 0300-35/2009
Ob-3666/09
Na podlagi 75. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki

jo organizirajo organizacije upokojencev in
invalidov v letu 2009.
2. Višina razpisanih sredstev:
Razpisana sredstva v letu 2009 skupno
znašajo 182.308 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 154.961,8
EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 27.346,2 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov organizacij
upokojencev, prijavljenih na javni razpis, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje.
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na
število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2009 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija
organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov
organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na
javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v
zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev
sredstev za RŠK dejavnost v letu 2009 – Ne
odpiraj!« na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba
Jana Šušteršič-Kobal.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev v
letu 2008
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Prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in
invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/08 z dne
11. 4. 2008, morajo v roku in na naslov iz 6.
točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska
poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu
2008, ki v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more
pridobiti sredstev na podlagi tega javnega
razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 029/09

Ob-3672/09

Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu
inovacij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1,
61/2006 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08
(ZIPRS0809-A)), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Program dela in
finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2009
(sklep Vlade RS št. 47601-2/2009/4, z dne
12. 3. 2009), Pogodbe št. 3211-09-000087
o izvajanju in financiranju ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja iz Programa
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012,
mnenje Ministrstva za finance o shemi ''de
minimis'' pomoči (št. priglasitve: M0022045419-2009).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z
delovanjem tehnološko inovacijskih vozlišč
(technology & innovation hubs), t.j. pravnih
oseb, ki samostojno ali v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, združenimi v konzorcij, podpirajo tehnološko-razvojno oziroma inovacijsko (TRI) dejavnost pravnih in/ali
fizičnih oseb. S tem ukrepom Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) spodbuja TRI dejavnost, ki je ključna za uspešno srednjeročno
in dolgoročno poslovanje podjetij.

3.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujati podporno okolje za dejavne na področju
tehnološkega razvoja in inovacij. Tehnološko inovacijska vozlišča, aktivna na tem področju v svojo dejavnost vključujejo aktivne
pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne
zavode, gospodarska interesna združenja,
društva …) ter fizične osebe (samostojne
podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, inventorje, študente, dijake …) in jim
nudijo naslednje oblike pomoči s področja
TRI dejavnosti:
– Izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri industrijskih raziskavah in tehnološkemu
razvoju, pri prenosu rezultatov raziskovalnorazvojnega dela v gospodarstvo, pri pripravi
raziskovalno-razvojnih projektov ipd.,
–izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej,
novosti ipd.,
– usposabljanje in izobraževanje,
– povezovanje in organizacija tematskih
srečanj, delavnic in konferenc,
– vključevanje v evropske iniciative,
– informiranje o tematskih sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah,
– virtualno povezovanje in informiranje
ter nudenje dostopa do informacijskih baz,
– organizacijo natečajev in podeljevanje
nagrad,
– evidentiranje vključenih pravnih in fizičnih oseb v dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča,
– spodbujanje k širši uvedbi netehnoloških inovacij.
Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje
predvidoma 15 tovrstnih tehnološko inovacijskih vozlišč in s tem prispevati k dvigu TRI
dejavnosti na različnih področjih gospodarstva ter drugih segmentih družbe.
Prednostno bo podprto delovanje enega
tehnološko inovacijskega vozlišča na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je podrobneje navedena v točki 5. tega
javnega razpisa):
(Prioriteta področja podpore TRI dejavnosti iz Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa 2006–2010)
– A. informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)a17, utež (Up): 2,
– B. napredni (novi) sintetični kovinski
in nekovinski materiali in nanotehnologije,
utež (Up): 2,
– C. kompleksni sistemi in inovativne
tehnologijeb18, utež (Up): 2,
– Č. tehnologije za trajnostno gospodarstvoc19, utež (Up): 2,
– D. zdravje in znanost o življenjud20, utež
(Up): 2,
(Doslej uspešna področja podpore TRI
dejavnosti),
– podpora TRI dejavnosti v podjetjih:
– E. splošno za vsa podjetja, utež
(Up): 1,
17a vključuje tudi računalništvo in informatiko
18b vključuje tudi tehnologije vodenja procesov
c
1
9
energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in obnovljivih virov energije, za varno in zdravo
okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in
kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov, ipd.d
d
interdisciplinarne raziskave na področju nara2
0
voslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih
in medicinskih ved, ki so povezane z zahtevami
evropskih direktiv s področja kakovosti življenja
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– F. s poudarkom na malih in srednje
velikih podjetjih, utež (Up): 1,
– G. s poudarkom na mednarodni inovacijski dejavnosti, utež (Up): 1,
– H. s poudarkom na ne-tehnoloških
inovacijah oziroma inovacijah v storitvah,
utež (Up): 1,
– I. s poudarkom na panogah v težavah (panogah tekstila in usnjarstva), utež
(Up): 1,
– J. podpora inovatorjem posameznikom, utež (Up): 1,
– K. podpora TRI med dijaki in študenti,
utež (Up): 1,
(Področja podpore TRI dejavnosti, ki odpravljajo sistemske pomanjkljivosti),
– L. podpora sodelovanju javnih raziskovalnih organizacij ter podjetij, utež (Up): 2,
– M. podpora TRI dejavnosti v najmanj
razvitih regijahe21, utež (Up): 2,
– N. podpora kreativni dejavnosti gospodarstvaf2, utež (Up): 1.
Znesek za vozlišče na enoto uteži bo v
povprečju znašal 159.000 EUR, znesek na
prijavitelja oziroma posameznega partnerja
konzorcija pa bo največ 65.000 EUR.
4. Pogoji sodelovanja
4.1 Pogoji za tehnološko inovacijska vozlišča
Na javnem razpisu lahko sodelujejo tehnološko inovacijska vozlišča, ki so organizirana v okviru ene pravne osebe ali konzorcija, ki združuje več pravnih oseb.
Prijavitelj (organizacija ali konzorcij) povezuje svoje člane. To so inovacijsko aktivni
posamezniki v javnem ali zasebnem sektorju, izumitelji, zasebni raziskovalci, samostojni podjetniki, inventorji, inovatorji, študenti,
dijaki, upokojenci, ali inovacijsko aktivne
organizacije. Z njimi je imel stik v obdobju
zadnjih 12 mesecev.
V primeru konzorcija morajo člani konzorcija pred prijavo na javni razpis skleniti
dogovor o sodelovanju in ga priložiti vlogi.
Iz dogovora o sodelovanju mora biti razvidno, da so člani konzorcija dosegli dogovor
o neformalni združitvi v tehnološko inovacijsko vozlišče in določili nosilno pravno
osebo – prijavitelja ter ga pooblastili, da v
imenu skupine predloži vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na
razpisu zastopa konzorcij proti agenciji in
z agencijo sklene pogodbo. Vsi člani konzorcija se morajo hkrati zavezati, da bodo
v primeru uspešne kandidature na razpisu
na osnovi dogovora o sodelovanju sklenili
pogodbo o sodelovanju, v kateri bodo dogovorili medsebojne pravice in obveznosti
članov konzorcija. Prijavitelj bo moral pogodbo o sodelovanju predložili agenciji v
roku, predpisanem s strani agencije. Konzorcij lahko poleg prijavitelja združuje še
največ 7 sodelujočih članov. V primeru ko
bi vlogo oddal na razpis konzorcij z več
člani bo prijavitelj pozvan k zmanjšanju števila članov. V kolikor dogovor o zmanjšanju
števila članov znotraj konzorcija ne bo dosežen v roku predpisanem s strani agencije
se vloga zavrne.
2
1
e
To so statistične regije: Notranjsko kraška,
Spodnje posavska, Zasavska, Koroška, Podravska in Pomurska
2f Obravnava vloge industrijskega, grafičnega in
ostalih področij oblikovanja, vključno z arhitekturo
in tržnim komuniciranjem, ki vključuje kreativne
trženjske pristope pri snovanju in uveljavljanju blagovnih znamk.
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V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki odobrenih finančnih sredstev prijavitelj in člani konzorcija. Pravico do razdelitve odobrenih finančnih
sredstev med člane konzorcija ima prijavitelj,
ki sredstva razdeli v skladu z dogovorom o
razdelitvi aktivnosti in nalog ter izkazanimi
upravičenimi stroški. Prijavitelj konzorcija, ki
je hkrati koordinator prijavljenega projekta,
zbira zahtevke članov in jih na zbirnem zahtevku izstavi agenciji v pogodbenem roku.
Na osnovi zbirnega zahtevka za izplačilo,
ki ga pripravi in izstavi agenciji prijavitelj,
agencija nakaže finančna sredstva neposredno na račune članov konzorcija, v skladu z
izkazanimi upravičenimi stroški. Prijavitelj je
odgovoren agenciji za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa.
Tehnološko inovacijsko vozlišče se lahko
prijavi le na eno izmed 15 področij iz točke
3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa. Kolikor bo v vlogi navedenih več področij bo
upoštevano področje, ki je izmed navedenih
področji prvo po abecednem vrstnem redu.
Tehnološko inovacijsko vozlišče mora
TRI dejavnost krepiti navzven, kar mora biti
jasno razvidno iz vloge. Prijavitelji in člani
konzorcija, ki so organizirani po Zakonu o
gospodarskih družbah in želijo krepiti TRI
dejavnost predvsem navznoter, t.j. v okviru
lastne organizacijske strukture (lastnega ali
hčerinskega podjetja ter svojega lastnika),
niso upravičeni do sredstev tega javnega
razpisa.
Če iz vloge prijavitelja ni jasna ključna
vloga prijavitelja (organizacije prijaviteljice
ali organizacij iz konzorcija) pri izvedbi vsaj
petih dogodkov (podobnih predlaganim v
vlogi) v zadnjih treh letih do 1. 1. 2009, na
ožjem področju, na katerem kandidira, vloga
ne ustreza pogojem razpisa.
4.2 Pogoji za prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, registrirano v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI) ali zavod, registriran v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91,
45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP),
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti (upošteva se
datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen
register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti.
4.3 Splošni pogoji za prijavitelja in člane
konzorcija
Prijavitelj in posamezen član konzorcija morajo izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– je pravna oseba (npr. gospodarska
družba, javni ali zasebni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo …)
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07);
– je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s
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3. odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov
financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim
je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– ni upravičen do prejema sredstev na
osnovi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
razvojne naloge v visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 64/04 in 52/07) oziroma ni njegova pretežna naloga podpora inovacijskemu
okolju univerze;
– ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe
ali že dejansko izvedenega izplačila);
– ne nastopa več kot v eni vlogi oddani
na ta javni razpis; posamezna pravna oseba
lahko nastopa največ enkrat kot prijavitelj
ali največ enkrat kot član konzorcija, kolikor
ne nastopa v vlogi prijavitelja; v primeru, če
bo posamezna pravna oseba nastopala v
več kot eni vlogi se bo upoštevala le vloga,
ki je prva prispela na javni razpis, medtem
ko bodo ostale vloge, v katerih nastopa ta
pravna oseba zavrnjene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev v
točkah 4.1, 4.2 in 4.3, bodo zavrnjene.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so le stroški povezani z izvajanjem različnih oblik pomoči s področja TRI
dejavnosti, ki so v skladu z navedenimi v
točki 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa
ter ki bodo nastali in bili plačani v obdobju
od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
sta s strani agencije pregledano in odobreno
poročilo o izvedenem programu promocije
TRI dejavnosti ter doseženih rezultatih na
področju TRI dejavnosti v letu 2009 ter pregledan in odobren zbirni zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi prijavitelj in izstavi agenciji.
Razmerje med načrtovanimi in doseženimi rezultati bo upoštevano kot pomembno merilo pri tovrstnem javnem razpisu v
prihodnjem letu. Prijavitelj mora poročilo in
zahtevek dostaviti na agencijo najkasneje
do 30. 10. 2009.
Upravičeni stroški so:
– stroški dela,
– stroški zaščite pravic intelektualne lastnine,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški materialnih in nematerialnih investicij,
DDV ni upravičen strošek. Intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov je
100,00%.
Stroški dela (A): upravičeni stroški so
stroški dela, ki ga zaposleni pri prijavitelju
in pri ostalih članih konzorcija opravijo pri
izvajanju dejavnosti tehnološko inovacijskega vozlišča. Stroški dela se prikažejo z opravljenimi urami. Vrednost ure se določi glede

na višino II. bruto plače zaposlenega z vsemi pripadajočimi davki in prispevki. Regres
ni upravičen strošek. Maksimalna vrednost
ure je 19,63 EUR.
Dokazila: poročilo o opravljenem delu
(datum, število ur, vrednost ure, kratek opis
dela), izjava o vrednosti ure.
Stroški zaščite pravic intelektualne lastnine (B): upravičeni stroški so le stroški
zaščite pravic intelektualne lastnine koristnikov storitev tehnološko inovacijskega vozlišča, in sicer le za zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih
merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji
finančni učinek od porabljenih sredstev za
njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine
se zaradi sofinanciranja ne sme prenašati
na tehnološko inovacijsko vozlišče oziroma
na prijavitelja in člane konzorcija in mora
ostati last avtorja oziroma avtorjev, razen za
javne raziskovalne zavode, kjer se prenos
pravic uredi skladno z zakonom.
Dokazila: kopija računa in kopija potrdila o plačilu računa ter naslednja izjava
»Za intelektualno lastnino, ki smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče
po neodvisnih strokovnih merilih pričakovati
nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito.«, ki jo podpiše odgovorna oseba prijavitelja ali člana
konzorcija
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (C):
upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev za potrebe tehnološko inovacijskega vozlišča, kot so npr. stroški dela
predavateljev preko podjemnih ali avtorskih
pogodb, stroški povezani z najemom prostorov za izvedbo usposabljanj, izobraževanj,
tematskih srečanj, konferenc ali podelitve
nagrad, stroški informacijske podpore virtualnemu povezovanju in informiranju ipd.
Dokazila: kopija računa dobavitelja storitve in kopija potrdila o plačilu računa.
V primeru, ko zunanji izvajalec izvaja
storitev po podjemni ali avtorski pogodbi, je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– kopijo pogodbe, iz katere morajo biti
obvezno razvidni naslednji podatki:
– podatki o zunanjem izvajalcu,
– namen sklenitve pogodbe,
– začetni in končni datum izvajanja
dela,
– poročilo o izvedenem delu z izjavo
odgovorne osebe naročnika storitve, da je
bilo delo opravljeno v skladu s pogodbo,
– kopijo obračunskega lista dela, opravljenega po pogodbi,
– kopijo potrdila o plačilu.
Stroški materialnih in nematerialnih investicij (D): upravičeni stroški so stroški nakupa nove razvojno raziskovalne, strojne in
programske opreme za potrebe izvajanja
dejavnosti tehnološko inovacijskega vozlišča. Upravičeni so tudi stroški povezani z
aktiviranjem strojne in programske opreme,
kolikor so sestavni del računa dobavitelja
opreme. Strojna in programska oprema
mora biti nameščena pri prijavitelju in članih
konzorcija in mora biti knjižena kot osnovno
sredstvo. Stroški nakupa opreme prostorov
in investicij povezanih s transportom in transportnimi sredstvi niso upravičeni.
Dokazila: kopija računa in kopija potrdila
o plačilu računa.
Skupna vrednost upravičenih stroškov D
lahko znaša največ 40% skupne vrednosti
upravičenih stroškov.
Velja za dokazovanje upravičenih stroškov C in D:
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Zavezanci po ZJN-2 morajo pri dobavi
blaga in storitev delovati skladno s postopki, ki jih zakon za to določa in na agencijo
posredovati dokazila, da so bile storitve in
blago dobavljene skladno z navedenim zakonom.
Velja za dokazovanje upravičenih stroškov B – D:
Ustrezno potrdilo o plačilu je bančni
izpisek, iz katerega so razvidni datum plačila, prejemnik ter namen in višina nakazila.

V primeru pobotanja (kompenzacije) je
ustrezno potrdilo o plačilu obvestilo o opravljeni kompenzaciji, iz katerega mora biti
razvidno, da je znesek iz računa vključen v
kompenzacijo.
Pri delnem uveljavljanju stroškov na
računu je treba na računu navesti oziroma označiti (npr. z markerjem), kateri so
upravičeni stroški. V primeru, ko se kot
upravičen strošek uveljavlja le določen
delež posameznih zneskov na računu, je
potrebno računu priložiti izjavo odgovor-
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nega računovodje, opremljeno s podpisom
odgovornega računovodje in z žigom prijavitelja ali člana konzorcija, v kateri se
navede ključ (formulo) za izračun zneska,
ki se uveljavlja.
6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo
skladne s predmetom in namenom razpisa,
bo ocenila strokovna komisija v skladu z
naslednjimi merili:

Ocena programa podpore TRI dejavnosti (Tp)
Merilo

Število točk

Kakovost in jasnost predstavitve izhodiščnega stanja

10

Kakovost in jasnost predstavitve načrtovanih dejavnosti v okviru programa ter preglednost in smiselnost razdelitve
nalog med vse sodelujoče pri izvedbi programa

30

Kakovost in jasnost predstavitve ključnih mejnikov, ki predstavljajo osnovo za spremljanje izvajanja programa

10

Kakovost in jasnost predstavitve načrtovanih rezultatov programa, merljivost in oprijemljivost načrtovanih rezultatov
ter pričakovano izboljšanje izhodiščnega stanja v primeru uspešno izvedenega programa

20

Reference tehnološko inovacijskega vozlišča pri promociji TRI dejavnosti na področju, na katerega se tehnološko
inovacijsko vozlišče prijavlja

30

Skupaj
Prag: Tp ≥ 60 točk.

100

Ocena doseženih rezultatov na področju TRI dejavnosti (Tdr) v zadnjih treh koledarskih letih glede na datum objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS
Merilo

Število točk/ enoto

Patentiranje (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje

3

Patentiranje (podelitev patenta) v Sloveniji

1

Licenciranje na osnovi patenta s predhodnim preizkusom v tujini

3

Registriran model

1

Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad
3.000 EUR

1

Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad
20.000 EUR

3

Ustanovljen tehnološko intenziven spinoff oziroma ustanovljeno novo podjetje za prenos raziskovalno razvojnih
rezultatov na tržišče

3

Ocena načrtovanih rezultatov na področju TRI dejavnosti (Tnr) v letu 2009
Merilo

Število točk/ enoto

Patentiranje (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje

3

Patentiranje (podelitev patenta) v Sloveniji

1

Licenciranje na osnovi patenta s predhodnim preizkusom v tujini

3

Registriran model

1

Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad
3.000 EUR

1

Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad
20.000 EUR

3

Ustanovljen tehnološko intenziven spinoff oziroma ustanovljeno novo podjetje za prenos raziskovalno razvojnih
rezultatov na tržišče

3

Skupna ocena oziroma skupno število točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom:
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a
b
b
b
Ti = 0,15 ⋅ ( N afo , i / 1500)b ali 0,15 ⋅ ( N po
, i / 240) + 0,35 ⋅ Tp , i / 100 + 0,3 ⋅ (Tdr , i / 30) + 0,2 ⋅ (Tnr , i / 10)

pri čemer je
Nfo, i

…

število fizičnih oseb (članov posameznikov) vključenih v TRI dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča v zadnjih
12 mesecih do 1. 1. 2009 (iz evidence prijavitelja in članov konzorcija),

Npo, i

…

število pravnih oseb (članic organizacij) vključenih v TRI dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča v zadnjih 12
mesecih do 1. 1. 2009 (iz evidence prijavitelja in članov konzorcija),

Tp, i

…

doseženo število točk pri ocenjevanju programa podpore TRI dejavnosti,

Tdr, i

…

doseženo število točk pri ocenjevanju doseženih rezultatov na področju TRI dejavnosti v zadnjih treh koledarskih
letih do 1. 1. 2009.

Tnr, i

…

doseženo število točk pri ocenjevanju načrtovanih rezultatov na področju TRI dejavnosti v letu 2009,

i

…

i = 1 … n, pri čemer je n število vlog prispelih na javni razpis.

a
Upošteva v vlogi označen podatek, t.j.
število fizičnih oseb ali število pravnih oseb.
b
Vrednost v oklepaju je omejena na 1,5.
Prag: Ti ≥ 0,55 točke oziroma Ti ≥ 0,27
točke za vloge s področja K. podpora TRI
med dijaki in študenti in vloge s področja H.
podpora TRI dejavnosti v podjetjih s poudarkom na ne-tehnoloških inovacijah oziroma
inovacijah v storitvah.
Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 3.2 Namen in cilj tega javnega
razpisa bo prednostno podprta ena vloga.
V primeru, da bo na posameznem področju
kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odo-

breno vlogi, ki bo v postopku ocenjevanja
dosegla večje število točk Ti.
Kolikor na katerem izmed področij ne
bo nobene vloge ali nobena vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in v postopku ocenjevanja dosegla minimalnega zahtevanega števila točk, bo sofinanciranje odobreno
vlogi oziroma vlogam z najvišjim številom
točk Ti med vsemi vlogami, ki se na svojem
področju niso uvrstile v sofinanciranje, do
predvidene višine zneska za področje, na
katerem nobena vloga ne bo financirana.
Vloge, pri katerih ocena Tp ali skupna
ocena Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki

VS i = Ti ⋅ U p , i

3.500.000,00 EUR
n

∑T ⋅U
i =1

i

ne bodo uvrščene v seznam izbranih vlog,
bodo zavrnjene.
7. Skupna višina razpisanih sredstev in
obdobje za porabo sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.
Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5686 – Razvojni projekti in
infrastruktura za leto 2009.
Višina sredstev (VSi), ki bodo odobrena
posameznemu tehnološko inovacijskemu
vozlišču, se bo določila z uporabo nasled
njega izraza:

[EUR ]

p, i

pri čemer je
Ti

…

skupno število točk posamezne vloge i,

Up, i

…

utež področja iz točke 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa, na katerega se uvršča vloga i ali utež področja na
katerem ni bila odobrena nobena vloga, t.j. pri izračunu višine sredstev za vlogo na področju, na katerem je že bila
odobrena ena vloga,

i

…

i = 1 … n, pri čemer je n število podprtih tehnološko inovacijskih vozlišč; vrednost n ≤ 15 (podprtih bo največ 15 tehnološko inovacijskih vozlišč).

V primeru 15 podprtih tehnološko inovacijskih vozlišč in ob predpostavki enakih
ocen Ti lahko posamezno tehnološko inovacijsko vozlišče na področju z utežjo 1 prejme
povprečno 159.000 EUR in vozlišče na področju z utežjo 2 povprečno 318.000 EUR.
Financirane vloge z največjim številom točk
bodo prejele sorazmerno večji znesek.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu
de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne
sme preseči v obdobju treh zaporednih let
200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen pomoči. Največji znesek na partnerja
bo 65.000 EUR. Kolikor posamezne vlogi
zaradi prekoračitve pravila de minimis ne
bo mogoče dodeliti vseh sredstev, določenih
s pomočjo zgornjega izraza, bo presežek
sredstev razdeljen na ostale odobrene vloge, sorazmerno glede ne vrednost produkta
Ti ⋅ Up, i.

Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2009.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih
postavk.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je ponedeljek 8. 6.
2009 do 12. ure. Popolna vloga, v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno
pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj
RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do
vključno ponedeljka 8. 6. 2009, do 12. ure.
Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »INO – 2009« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor

agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo v torek 9. 6. 2009,
ob 10. uri v veliki sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge,
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti
vlog pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku,
določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
10. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s
sklepom direktor agencije. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
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vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji vložijo na agencijo. Za odločanje
o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije: (http://www.
tia.si).
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (besedilo razpisa, navodila,
obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa
v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni
pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
do izteka prijavnega roka.
12. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se
posredujejo:
– preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: infoINO@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletni strani agencije.
Informativni dan bo v četrtek 21. 5. 2009
od 10. do 12. ure v Veliki sejni dvorani Slovenijalesa, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana
(pritličje).
Na spletni strani agencije http://www.tia.
si bodo objavljena vsa druga pomembna
obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 0094/2009
Ob-3712/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Zakona
o spodbujanju tujih neposrednih investicij
in internacionalizacije podjetij (Uradni list
RS, št. 107/06 – UPB1), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D in 26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), 16. in 30. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. ZDU-1-UPB3,
24/05), Uredbe o finančnih spodbudah
za tuje neposredne investicije (Uradni list
RS, št. 11/07, 19/09), Programa dela Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za 2008 in 2009 in
Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2009 (sklep Vlade RS št. št.
47601-3/2009/5 z dne 16. 4. 2009), Pogodbo št. JAPTI – 2009 –5343 -MV o financiranju izvajanja javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2009 z dne in shemah
državne pomoči (številka sheme: BE035715334-2007,
BE03-5715334-2007/1,
BE04-5715334-2007,
BE04-57153342007/1) objavlja Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana

javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
spodbud za začetne investicije, ki jih bodo
prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava –
nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor)
izvajali na ozemlju Republike Slovenije.
Za začetno investicijo se šteje investicija
v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji
produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere
storitve se mednarodno tržijo ali razvojnoraziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno
podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in
povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik
spodbud ali z njim povezane pravne osebe
v Republiki Sloveniji že opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicije v
naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz
seznama v Prilogi I PES, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod
oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki),
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen
na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da
je delno ali v celoti prenesena na primarne
proizvajalce;
– ribištvo in ribogojništvo;
– premogovništvo;
– jeklarstvo;
– promet;
– ladjedelništvo;
– industrija sintetičnih vlaken;
– proizvodnja orožja in streliva.
Spodbude se ne dodelijo za projekte v
dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva,
izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva.
Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno
povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno
dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo
uvoženega blaga.
Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so
v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom Skupnosti.
Spodbude se ne dodelijo za investicije,
katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov (veliki naložbeni projekt).
1.1.) Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje
tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije
bodo:
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– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna
mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo
dodano vrednostjo;
– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevale k povečanju sinergičnih
učinkov povezovanja tujih investitorjev s
slovenskimi podjetji, predvsem na področju
dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj
in tehnologij.
1.2) Cilj javnega razpisa
Cilj razpisa je odpreti 700 novih delovnih
mest v treh letih po zaključku investicij.
1.3) Prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo imeti tuji investitorji
ali njihove tuje povezane družbe izkušnje iz
opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud,
ki morajo biti izkazane v vlogi na razpis za
dodelitev spodbude.
Povezanost družb se presoja po Zakonu o gospodarskih družbah, ZGD-1; Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07
popr., 10/08, 68/08).
1.4) Upravičenci
Prejemniki spodbud so le gospodarske
družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do
dneva oddaje vloge, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo vlogo, neposredno najmanj
10% delež.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
– z investicijskimi projekti v predelovalno
dejavnost, na podlagi katerih bo v treh letih
po zaključku investicije zagotovljeno odprtje
najmanj 25 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 1 milijon EUR;
– z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 novih
delovnih mest. Najnižja vrednost investicije,
za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5
milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se
mednarodno trži se šteje predvsem:
– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres),
– dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres),
– logistično-distribucijska dejavnost
(angl. Logistics and Distribution),
– dejavnost regionalnih centrov za
upravljanje (angl. Regional Headquarters);
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo
v treh letih po zaključku investicije odprtih
najmanj 5 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojnoraziskovalna dejavnost se šteje dejavnost,
ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije. Del raziskovalnega
projekta mora v celoti spadati v kategorijo
temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali
eksperimentalnega razvoja. Podjetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in
razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno
enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno
raziskovalne naloge morajo biti navedene
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tudi v sistemizaciji delovnih mest, kolikor
je ta zakonsko obvezna, in internih aktih
podjetja;
Kot najnižja vrednost investicije se šteje
investicija v opredmetena osnovna sredstva
(zemljišča, zgradbe in oprema, komunalno
in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev zgradb, nakup
novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup
patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). V primeru malih
in srednjih podjetij se za investicijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih
strojev in opreme.
Prejemnik spodbud mora iz lastnih virov
ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki
ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti
sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih
investicij.
Ustvarjanje delovnih mest pomeni neto
povečanje števila zaposlenih, neposredno
zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s
povprečjem predhodnih 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, pri
čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom.
Vsako delovno mesto, izgubljeno v teh 12
mesecih, je treba zato odšteti od celotnega
števila delovnih mest, ustvarjenih v istem
obdobju. Nova delovna mesta morajo biti
odprta v treh letih po zaključku investicije in
ohranjena v regiji najmanj pet let, v primeru
srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu,
ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno.
Kot datum zaključka investicije se šteje
končanje del na investicijskem projektu, ki
mora biti zaključeno v roku treh let od podpisa pogodbe.
Spodbuda se ne dodeli, če:
– je investicijski projekt za isti namen, ki
vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova presega najvišje
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči;
– je tuji investitor ali prejemnik spodbud
insolventen;
– tuji investitor ali prejemnik spodbud
ni bil ob zaključku preteklega koledarskega
leta v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07); podjetje je kapitalsko
ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih
virov financiranja zadosten glede na obseg
in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja,
ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– je zoper tujega investitorja ali zoper
prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
– je prejemnik spodbude ali tuji investitor
na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu
o objavi seznama poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Uradni list št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08
in 91/08);
– ima tuji investitor ali prejemnik spodbud neporavnane obveznosti do Republike
Slovenije;
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– je prejemnik spodbude ob oddaji vloge
za dodelitev spodbude v težavah v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list
RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki
delujejo manj kot tri leta od registracije, se
ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij.
Kumulacija državnih pomoči pomeni, da
se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil
več pomoči kot je dovoljeno. Če je prejemnik spodbude že dobil tudi druga sredstva
iz državnega, lokalnega ali EU proračuna,
oziroma če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s
področja državnih pomoči ali pa so mu bila
odobrena, se prekine obveznost agencije
do prejemnika spodbude, zahteva pa se tudi
vrnitev vseh izplačanih prejetih sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi
1.5) Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo
spodbude, so:
– stroški odpiranja novih delovnih mest,
ki so neposredno ustvarjena z investicijskim
projektom, izračunani za obdobje dveh let in
jih mora prejemnik sredstev dejansko plačati
v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t.j. stroški
bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost);
– stroški materialnih investicij (investicije
v opredmetena osnovna sredstva (stavbe in

oprema, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme,
oziroma v primeru MSP tudi nakup rabljenih
strojev in opreme));
– stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva
(nakup pa tentov, licenc, znanja in izkušenj
(know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja));
– pri investicijah v mala in srednje velika
podjetja so to lahko tudi stroški pripravljalnih
študij in svetovanja, povezanih z investicijo,
v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov.
Upravičeni so le stroški svetovalnih storitev, ki jih izvedejo zunanji svetovalci. Kolikor
znesek spodbude za svetovalne storitve v
korist malih in srednjih podjetij iz vseh virov
preseže 2 milijona evrov na podjetje in na
projekt, je potrebna predhodna individualna
priglasitev spodbude.
DDV ni upravičen strošek.
1.6) Vloge
Vloga je popolna, če tuji investitor v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano dokumentacijo.
1.7) Dopolnitev vloge
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k
dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, PPIPRS). Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve vloge.
1.8) Merila za ocenjevanje
Popolne vloge bo ocenila ocenjevalna
komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, na podlagi naslednjih meril:

Merilo

Št. točk

1.

Položaj tujega investitorja na trgu

15

2.

Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju

5

3.

Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih domačih podjetij v panogi

10

4.

Trajnostna naravnanost investicije

5

5.

Raziskovalno-razvojni učinki investicije

25

6.

Vpliv investicije na človeški kapital

10

7.

Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost /
Stopnja mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v
storitveno dejavnost in število trgov na katerih se storitev trži

15

8.

Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah

10

9.

Vrednost investicije

5

Skupaj

100

JAPTI bo sofinanciral tista projektna podjetja, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja
dosegle prag najmanj 60 točk.
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Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji.
2. Višina sredstev
Višina proračunskih sredstev, ki so na
razpolago za sofinanciranje investicijskih
projektov v letu 2009 znaša 5 mio EUR.
Finančna sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva RS za gospodarstvo 5343.
Ocenjevalna komisija v skladu z navedenimi merili oceni investicijski projekt. Višina
spodbude bo določena na podlagi meril, števila novo odprtih delovnih mest ter v okviru
razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud.
Višina dodeljene spodbude ne sme
presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika
podjetja. V primeru srednje velikih podjetij
višina dodeljene spodbude ne sme presegati 40%, v primeru malih podjetij pa
50% upravičenih stroškov posameznega
projekta.
Za določitev velikosti prejemnika spodbude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje
Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL
L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
Za dodelitev spodbude, katere vrednost
presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno
soglasje Vlade RS. kolikor znesek spodbude za svetovalne storitve v korist malih
in srednjih podjetij iz vseh virov preseže 2
mio EUR na podjetje in na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev
spodbude.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala, odda vlogo za
sofinanciranje po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči
24% upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih
z investicijo za velika podjetja. V primeru
srednje velikih podjetij višina dodeljene
spodbude ne sme presegati 32%, v primeru
malih podjetij pa za 40% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za svetovalne
storitve malim in srednjim podjetjem znaša
v tem primeru najvišja dovoljena stopnja
intenzivnosti pomoči lahko do 40% stroškov
svetovanja.
V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40
ali 50%), in najvišjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 32
ali 40%), presegla skupni znesek vloženega
tveganega kapitala, se največja dovoljena
višina pomoči, dodeljene po tem razpisu,
zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala.
Kolikor bi se po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov
projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja,
presega razpisana sredstva, se sredstva
razdelijo glede na višino doseženih točk –
tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti
z višjim številom točk.
V primeru, da je več projektov z enako
oceno, se izbere projekt, ki predvideva večje
število novo odprtih delovnih mest; v kolikor bi ti projekti ustrezali istemu kriteriju, se
upošteva število točk, ki jih podjetje prejme

v fazi ocenjevanja pri merilu št. 5 - Raziskovalno-razvojni učinki investicije.
3. Pogoj nujnosti
V primeru dodelitve spodbude malim in
srednje velikim podjetjem mora prijavitelj
vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden
je začelo projektno podjetje izvajati investicijski projekt.
V primeru dodelitve spodbude velikim
podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoj iz
prvega odstavka.
Agencija pred dodelitvijo zadevne individualne spodbude velikemu podjetju preveri,
ali dokumentacija, ki jo je pripravil prijavitelj,
izpolnjuje enega ali več naslednjih meril:
– bistvena razširitev velikosti projektnega
podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude;
– bistvena razširitev obsega projekta ali
dejavnosti zaradi spodbude;
– bistveno povečanje skupnega zneska,
ki ga je upravičenec porabil za projekt ali
dejavnost zaradi pomoči;
– bistveno povečanje hitrosti zaključka
zadevnega projekta ali dejavnosti;
– v primeru, da spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne
bi bil izveden.
4. Obdobje za porabo sredstev
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju od datuma
podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do datuma dostave zahtevka za sofinanciranje, to
je najkasneje do 15. 10. 2009. V zahtevku
za sofinanciranje lahko prejemnik spodbude
navede tudi upravičene stroške, ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma podpisa
pogodbe o sofinanciranju, vendar mora za
to vrednost predložiti bančno garancijo s
katero banka garantira, da bodo sredstva
porabljena namensko.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 4. 9. 2009 oziroma do porabe predvidenih proračunskih
sredstev. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156 Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo
»Ne odpiraj – vloga za razpis – spodbujanje
TNI 2009« ter polnim naslovom prejemnika
spodbude. Vloge so lahko napisane v slovenskem ali angleškem jeziku.
Vsi podatki iz vlog, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji
investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog bo potekalo tretji delovni
dan po roku za oddajo vlog s pričetkom ob
10. uri v prostorih JAPTI.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo pravočasno priporočeno oddane po
pošti do vključno dneva oddaje vlog oziroma
vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili
v glavno pisarno JAPTI na dan oddaje vlog,
najkasneje do 12. ure.
Naknadno prispele vloge bodo odprte
na naslednjem odpiranju. Izjema so vloge,
ki bodo prispele po roku za oddajo vloge za
tretje odpiranje, ki bodo zavržene.
Roki za oddajo vlog so:
Za prvo odpiranje, 5. junij 2009,
za drugo odpiranje 3. julija 2009,
za tretje odpiranje 4. septembra 2009.
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Nepravilno označenih vlog (ni razvidno,
da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala
in bodo s sklepom zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
7. Obvestilo o dodelitvi spodbude
Na podlagi predloga ocenjevalne komisije bodo prejemniki spodbud obveščeni s
sklepom o dodelitvi spodbude v roku 60 dni
od dneva odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija v slovenskem
in angleškem jeziku je na voljo v glavni
pisarni Javne agencije RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana
vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali na
spletnih straneh: www.japti.si in www.InvestSlovenia.org. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi prošnje podjetja, na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si oziroma
FDI@japti.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in
10. uro po tel. +386/1/58-91-889 – kontaktna
oseba: Matej Skočir. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: matej.skocir@japti.
si oziroma po faksu +386/1/58-91-877.
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije
Št. 430-44/2009-1
Ob-3758/09
Na podlagi 5. člena 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 v zvezi z 12.
členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Poljske (Uradni list
RS, št. 51/97, MP – 16/97) ter Protokola osmega zasedanja skupne komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Poljsko z dne 18. januarja 2009 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 Republiko
Poljsko v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
poljskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010–
2011 na skupno dogovorjenih prednostnih
področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
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V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Poljska.
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
aplikativnega 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 z
Republiko Poljsko povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih poljskih raziskovalcev v Sloveniji,
ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti 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 bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
poljski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Poljski: Ministrstvo
za izobraževanje in znanost, Oddelek za
mednarodno sodelovanje Republike Poljske, http://www.mnisw.gov.pl). Kontaktna
oseba na poljski strani je Małgorzata Setkowicz, e-mail: Malgorzata.Setkowicz@mnisw.gov.pl.
6. 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, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009. 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;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Poljsko, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupne komisije, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010–
2011 znaša okvirno 60.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti 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 Republiki Poljski;
– stroške bivanja za poljske 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 poljske 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), t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije poljskim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav.
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko v
letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe v
vložišče agencije do 10. 7. 2009, najkasneje
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 7. 2009, najkasneje do 12. ure
(poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici)
je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-PL-05-A/2009) in B
(ARRS-MS-PL-05-B/2009). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-PL-05-A/2009-Pr in
ARRS-MS-PL-05-B/2009-Pr (s končnico.doc
oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega
vodje prijavljenega bilateralnega projekta,
morata najkasneje 10. 7. 2009 do 12. ure

prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov razpis-poljska10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz
obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem
formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 7. 2009 ob 10. uri v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po tel. 01/400-59-12 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3689/09
Komisija Republike Slovenije za vodenje in nadzor postopka menjave in prodaje 64,57% poslovnega deleža RS v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška ulica 19, Ljubljana in Komisija Energetike Ljubljana d.o.o. za pridobitev
deleža v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana d.o.o. in odsvojitev deleža v Geoplinu
d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju komisiji)
objavljata
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
ocenitve vrednosti družb
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka prodaje in menjave poslovnih deležev v
družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o. in za potrebe dokapitalizacije navedene družbe v skladu s programom prodaje in menjave kapitalske naložbe RS, ki jo
predstavlja 64,57% poslovni delež v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o.,
izvedel naslednje storitve:
1. Ocenitev družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. oziroma poslovnega
deleža v družbi v skladu z Uredbo o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07) za namene:
a) dokapitalizacije družbe,
b) menjave dela poslovnega deleža s
predlogom menjalnega razmerja poslovnih
deležev, ki so predmet menjave, in
c) prodaje manjšinskega poslovnega deleža;
in
2. Ocenitev družbe Geoplin d.o.o., Ljub
ljana oziroma poslovnega deleža v družbi v
skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem dr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žave in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06 in 95/07) za namen menjave poslovnega deleža z določitvijo menjalnega
razmerja poslovnih deležev, ki so predmet
menjave.
Izbrani izvajalec ocenitve družb Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. in
Geoplin d.o.o., Ljubljana bo svoje delo
izvajal koordinirano in v soglasju s komisijama.
Program prodaje in menjave kapitalske
naložbe RS, ki jo predstavlja 64,57% poslovni delež v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o., ki določa namene
ocenjevanja vrednosti posamezne družbe,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo za potrebe sestave ponudbe na Ministrstvu za
gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, Ljubljana, pri Jasni Kalšek, tel.
400-33-45, faks 400-33-48 ali e-mail: jasna.
kalsek@gov.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 26. 5. 2009, osebno ali po pošti s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za izbor izvajalca ocenitve
družbe, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. in družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana. – Ne odpiraj!«, na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
dati ponudbo za izvedbo vseh storitev iz
tega razpisa, ceno in rok izvedbe storitev.
Hkrati so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo storitev v skladu z zahtevami 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 poimensko navesti posamezne
izvajalce storitev ter dosedanje izkušnje ponudnika pri ocenjevanju vrednosti velikih
družb od 1. 1. 2006 dalje.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitev
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– cena,
– rok izvedbe storitev,
– zahtevane reference ponudnika.
Komisiji si pridržujeta pravico, da ne izbereta nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija RS za vodenje
in nadzor postopka menjave
in prodaje poslovnega deleža RS
v družbi Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o. in
Komisija Energetike Ljubljana d.o.o.
za pridobitev deleža v Termoelektrarni
Toplarni Ljubljana d.o.o. in odsvojitev
deleža v Geoplinu d.o.o., Ljubljana
Ob-3705/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07) Kemijski
inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za kandidate (m/ž) za mlade
raziskovalce (MR) v letu 2009 pri
izbranih mentorjih
na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. Biologija – 1 MR (Gregor Zupančič),
2. Kemija – 7 MR (Janez Plavec, Venčeslav Kaučič, Božidar Ogorevc, Irena Vovk,
Angela Vuk Šurca, Barbara Mohar, Jože
Grdadolnik),

3. Biokemija in molekularna biologija – 3
MR (Radovan Komel, Mojca Benčina, Marjetka Podobnik),
4. Računsko intenzivne metode in aplikacije – 2 MR (Dušanka Janežič, Matej Praprotnik),
5. Varstvo okolja – 1 MR (Irena Grgić),
6. Farmacija – 1 MR (Marjan Bele),
7. Kemijsko inženirstvo – 3 MR (Janez
Levec, Stanko Hočevar, Albin Pintar),
8. Energetika – 1 MR (Boris Orel),
9. Materiali – 1 MR (Zorica CrnjakOrel),
10. Biotehnologija – 1 MR (Roman Jerala).
Informacije o prijavi na razpis ter razpisni
pogoji so objavljeni na spletni strani www.
ki.si/razpisMR2009.doc.
Prijave z ustrezno dokumentacijo naj
kandidati pošljejo najkasneje do 31. 7.
2009 na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »razpis
MR 2009«.
Za dodatne informacije naj se kandidati
obrnejo na Kadrovsko službo Kemijskega
inštituta; na tel. 01/47-60-217 (vsak delavnik
med 9. in 11. uro).
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 410-0036/2009-2
Ob-3597/09
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev
na območju Občine Divača (Uradni list
RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09) Občina Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača – za
leto 2009 (v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov kulturnih društev
na območju Občine Divača v letu 2009.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2009,
namenjenih za sofinanciranje programov
kulturnih društev na območju Občine Divača znaša 30.000,00 EUR.
3. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost pihalnih orkestrov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin,
– dejavnost likovnih, fotografskih, video
in filmskih skupin,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
Do sofinancerskih sredstev so upravičena društva iz zgornjih alinej, ki izvajajo
dejavnost na neprofitni osnovi.
Do sofinancerskih sredstev v enkratnem
znesku pa so upravičeni tudi programi ostalih skupin s področja kulture, ki delujejo na
profitni osnovi.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so izvajalci programov na področju
kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača,

Št.

36 / 15. 5. 2009 /

Stran

1189

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni oziroma profitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec
zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.
divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim
prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje
razpisno dokumentacijo.
6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji. Vloga
mora biti predložena v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, 6215 Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni programi
2009« osebno ali po pošti do 10. 6. 2009.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno
oznako na katero vlogo ali del vloge se
dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 6. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS
in zaključi 10. 6. 2009.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo
je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o
sofinanciranju.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine
Divača.
Občina Divača
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Št. 410-0038/2009-2
Ob-3598/09
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov na področju
ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo
na območju Občine Divača (Uradni list
RS, št. 37/08) Občina Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju ljubiteljske kulture
v Občini Divača – za leto 2009 (v
nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Divača
za leto 2009.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2009,
namenjenih za sofinanciranje kulturnih
projektov na področju ljubiteljske kulture
v Občini Divača znaša 15.000,00 EUR.
3. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– kulturni projekti izvedeni na območju
Republike Slovenije,
– kulturni projekti izvedeni v tujini.
V skladu s tem razpisom je kulturni
projekt definiran kot zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih
dostopna javnosti in je izražena v obliki
gostovanj, na področjih glasbene dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališke in lutkovne dejavnosti, plesne
dejavnosti, likovne dejavnosti, foto, video
in filmske dejavnosti in več-zvrstne dejavnosti (dejavnost, ki združuje našteta
področja).
4. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih sredstev so:
– društva in njihove zveze, ki so registrirana kot kulturna društva in tudi opravljajo dejavnost kulturnih društev in imajo
sedež na območju Občine Divača,
– ostala društva, ki niso registrirana izključno kot kulturna društva ali sploh niso
registrirana kot kulturna društva pod pogojem, da so organizatorji kulturnega projekta iz 3. točke tega razpisa in imajo sedež
na območju Občine Divača,
– skupina društev iz prve in druge alineje te točke, ki so soorganizatorji kulturnega projekta iz 3. točke tega razpisa.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– projekt se mora realizirati v letu razpisa,
– projekt mora biti finančno uravnotežen (skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov se morajo ujemati,
prihodki=odhodki),
– je nekomercialne narave (pomeni, da
projektu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena – za izvedbo projekta se
ne prejme plačila),
– projekt resorno ne spada na drugo
področje kot so npr. šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec
zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, v času uradnih ur.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni projekti 2009« osebno ali po pošti do 10. 6. 2009. Na ovojnici
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 6. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z objavo
javnega razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 10. 6. 2009.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je
imenoval župan Občine Divača. Odpiranje
vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu
razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15
dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0037/2009-2
Ob-3599/09
Na podlagi 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev
na območju Občine Divača (Uradni list
RS, št. 18/08, 24/09) Občina Divača objavlja
javni razpis
za spodbujanje in sofinanciranje večjih
prireditev na območju Občine Divača –
za leto 2009 (v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje večjih
prireditev na območju Občine Divača v letu
2009 in sicer se iz proračuna Občine Divača
sofinancirajo:
– večje kulturne prireditve,

– večje športne prireditve,
– vaške prireditve in
– velike prireditve.
Prireditve, ki so širšega značaja, regijskega ali državnega, niso predmet tega
razpisa.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2009,
namenjenih za sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača znaša v letu
2009 29.000,00 EUR, in sicer za naslednje
namene:
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
kulturnih prireditev v višini 5.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
športnih prireditev v višini 3.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje vaških
prireditev v višini 3.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje velikih
prireditev v višini 18.000,00 EUR.
Navedeni programi se sofinancirajo največ do višine 80% celotnih stroškov izvedbe
prireditve.
3. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa
za občane Občine Divača in so registrirani
kot:
– društva ali klubi s sedežem dejavnosti
na območju Občine Divača in tudi delujejo
na območju Občine Divača in organizirajo
prireditve iz 2. člena tega razpisa na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu
Srečko Kosovel v Sežani,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve na
območju Občine Divača za občane Občine
Divača,
– javni zavodi, ki delujejo na območju
Občine Divača in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača,
Do sredstev niso upravičena društva,
klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo
za organizacijo občinskega praznika, kulturnega dneva in spominskega dneva kot
jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o
podeljevanju priznanj Občine Divača.
Iz naslova tega razpisa se finančna sredstva za isto prireditev v enem letu namenijo
le enemu organizatorju.
4. Upravičenost do sofinanciranja
Organizatorji prireditev iz 2. točke razpisa so lahko upravičeni do sofinanciranja v
naslednjih primerih:
– kulturna društva so upravičena do
sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev in vaških prireditev,
– športna društva in klubi so upravičena do sredstev iz naslova večjih športnih
prireditev,
– turistična društva, ki se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
programov turistične dejavnosti v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 116/07) so upravičena do sredstev iz naslova vaških prireditev,
– javni zavodi, dislocirane enote in turistična društva so upravičena do sredstev iz
naslova velikih prireditev,
– javni zavodi so upravičeni do sredstev
iz naslova večjih kulturnih prireditev.
Do sredstev iz naslova večjih kulturnih
prireditev, večjih športnih prireditev, vaških
prireditev in velikih prireditev je upraviče-
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na tudi skupina društev oziroma skupina
različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri
izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot skupni organizatorji v primeru, da
organizator izpolnjuje enega od pogojev iz
3. točke tega razpisa.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– priskrbljena morajo imeti vsa potrebna
dovoljenja, ki so skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo prireditve,
– pogoje, ki so določeni v točki Merila,
– prireditev se mora odvijati na območju
Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečka
Kosovela v Sežani.
6. Merila za vrednotenje večjih prireditev
1. Večje kulturne prireditve
Merilo

Število točk

Skupno število nastopajočih
5 točk/nastopajoči
Strošek ureditve in
priprave dvorane

od 50 do 100 točk

Strošek najemnine
dvorane na podlagi
izstavljenega računa

150 točk

Strošek priprave vabil
in plakatov
od 30 do 50 točk
Strošek pogostitve

od 50 do 300 točk

Drugi specifični
stroški

Od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod večje kulturne prireditve spadajo samostojni vokalni, instrumentalni in vokalnoinstrumentalni koncerti, gledališko-dramske
predstave, plesne in literarne predstave.
Pod večje kulturne prireditve spadajo tiste
kulturne prireditve iz zgornjega stavka, ki
trajajo najmanj 45 minut, katerih organizator
je kulturno društvo in v katerih organizator
tudi večinsko nastopa.
Pod postavko nastopajoči je vsak nastopajoči upravičen do 5 točk. Organizator
prireditve je dolžan navesti nastopajoče
v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam
nastopajočih v končnem poročilu. Strošek
ureditve in priprave dvorane zajema skupne stroške, ki so nastali pri ureditve prireditvenega prostora. Stroške se dokazuje z
računi. Kolikor organizator ne razpolaga z
računi se pod stroške ureditve in priprave
dvorane štejejo tudi stroški lastnega dela
organizatorjev, ki ga organizator dokazuje
z izjavo.
Strošek najemnine dvorane se upošteva
pri tistih prireditvah, kjer je organizator moral
plačati najemnino za dvorano (navadno so
v najemnini vštete tudi hostese, ogrevanje,
ozvočenje in osvetljava).
Strošek priprave vabil in plakatov se dokazuje z ustreznimi računi. Kolikor je organizator pripravil vabila v lastni režiji se
upoštevajo stroški nabave papirja in lastnega dela.
Strošek pogostitve se dokazuje z ustreznimi računi ali z izjavo o lastnem delu in
računi za dobavo surovin.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
večje kulturne prireditve.

Št.

2. Večje športne prireditve
Merilo

Število točk

Skupno število tekmovalcev

5 točk/tekmovalec

Stroški sodnikov

od 10 do 50 točk

Stroški nabave medalj in pokalov – na
podlagi računa

od 3 do 5 točk/pokal ali medalja

Stroški medicinske
ekipe, gasilske ekipe, redarske ekipe

Od 2 do 20
točk/na ekipo

Stroški nabave dresov, športnih hlač,
copat, majic… – na
podlagi računa

od 3 do 10
točk/oblačilo,
oprema

Drugi specifični
stroški

Od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod večje športne prireditve spadajo turnirji ter rekreacijske in tradicionalne tekme.
Pod večje športne prireditve spadajo tiste
športne prireditve iz zgornjega stavka, v katerih tekmuje tudi domače društvo/klub oziroma prijavitelj prireditve.
Pod postavko tekmovalci je vsak tekmovalec upravičen do 5 točk. Organizator turnirja je dolžan navesti število tekmovalcev
v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam
tekmovalcev v zaključnem poročilu.
Do točk iz postavke »stroški sodnikov«
so upravičene tiste večje športne prireditve
v katerih so nastali stroški za sodnike, kar
izkazujejo z ustreznimi računi oziroma na
podlagi izjave organizatorja.
Stroški nabave medalj in pokalov se dokazujejo z računom. Vsaka medalja je vredna 3 točke, pokal pa 5 točk.
Stroški medicinske ekipe, gasilske ekipe,
redarske ekipe se dokazujejo z ustreznimi
računi ali z izjavo organizatorja.
Stroški nabave dresov, copat… se dokazujejo z ustreznimi računi. Višina točk
je odvisna od vrednosti posamezne opreme.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
večje športne prireditve.
3. Vaške prireditve
Merilo

Število točk

Stroški ansambla,
gostujoče skupine
na podlagi računa

od 50 do 100
točk/ansambel

Stroški pogostitve

od 50 do 150 točk

Stroški lastnega
dela

30 točk

Stroški ureditve
prireditvenega prostora

od 10 do 70 točk

Drugi specifični
stroški

Od 10 do 50 točk

Stroški redarjev,
gasilske ekipe

Od 2 do 20 točk

Opomba:
Pod vaške prireditve spadajo vse kulturne in kulturno-zabavne prireditve, ki ne
sodijo med ostale prireditve, določene v 2.
členu tega razpisa.
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Stroški ansamblov in gostujočih skupin
se dokazujejo z računi. Višina točk je odvisna od vrednosti na računu.
Stroški pogostitve se dokazujejo z računi
in izjavo o lastnem delu organizatorjev.
Stroški lastnega dela zajemajo stroške
priprave, organizacije, vabil…in se dokazujejo z ustreznimi računi ali z izjavo organizatorja.
Stroški ureditve prireditvenega prostora
se dokazujejo z ustreznimi računi ali izjavo
organizatorja.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
vaške prireditve.
4. Velike prireditve
Merilo

Število točk

Tradicija nad 5 let

10 točk/za vsako
leto

Pestrost prireditve

100 točk/vsak
dogodek v sklopu
prireditve

Stroški pogostitve

od 100 do 300 točk

Stroški organizacije
(nabave materiala) Od 50 do 100 točk
Stroški ozvočenja
na podlagi računa

Od 80 do 150 točk

Stroški gostujočih
skupin, ansamblov,
društev

od 20 do 70 točk/na
skupino, društvo…

Stroški redarske
službe

Od 5 do 20 točk

Stroški tiska

od 10 do 50 točk

Drugi specifični
stroški

Od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod velike prireditve spadajo prireditve,
ki izpolnjujejo najmanj tri od spodaj navedenih pogojev:
– tradicija (prireditev se izvaja najmanj
5 let neprekinjeno),
– trajanje prireditve (prireditev traja več
kot en dan neprekinjeno oziroma več kot en
dan s prekinitvami),
– pestrost prireditve (v sklopu prireditve
se dogaja več različnih dogodkov),
– število obiskovalcev (prireditev si je
ogledalo več kot 300 obiskovalcev),
– skupno število nastopajočih je večje
od 50.
Tradicijo prireditve se dokazuje z izjavo,
ki jo poda organizator prireditve. Prireditev, ki se odvija neprekinjeno več kot pet
let je upravičena do dodatnih 10 točk za
vsako leto.
Vsak dogodek v sklopu ene prireditve je
upravičen do dodatnih 100 točk.
Organizator je upravičen do povračila
določenih stroškov pogostitve v višini od
100 do 300 točk, na podlagi ustreznih računov.
Stroški organizacije (nabava materiala…) se dokazujejo z ustreznimi računi.
Do dodatnih so upravičeni organizatorji,
ki razpolagajo z računi za ozvočenje oziroma so strošek ozvočenja poravnali v sklopu stroška rezervacije dvorane (na podlagi
računa) oziroma so si ozvočenje izposodili
in ga postavili v lastni režiji, kar dokazujejo
z izjavo o lastnem delu.
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Na podlagi ustreznih računov so organizatorji upravičeni tudi do delnega povračila
stroškov gostujočih skupin, ansamblov…
Stroške redarske službe organizator dokazuje z ustreznimi računi ali izjavo organizatorja.
Do povračila delnih stroškov tiska so
upravičeni organizatorji bodisi na podlagi
ustreznih računov ali izjave.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
velike prireditve.
Upravičenost do višine točk pri posameznem merilu presoja komisija, glede na
ustrezne račune in izjave, ki jih priložijo organizatorji posameznih prireditev.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Večje prireditve 2009« osebno ali po pošti do 10. 6. 2009. Na ovojnici
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 6. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
9. Razpisni rok: razpis se prične z objavo
javnega razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 10. 6. 2009.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je
imenoval župan Občine Divača. Odpiranje
vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu
razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15
dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin, tel.
05/73-10-930.
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Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0039/2009-2
Ob-3600/09
Na podlagi 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04)
Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača za
leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
I. Občina Divača bo v letu 2009 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za
– opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
III. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2009 je
30.000,00 EUR.
IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 54/04).
V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
VI. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Šport 2009« osebno ali po pošti, do 10. 6. 2009. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 6. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
VII. Razpisni rok: razpis se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS in
zaključi 10. 6. 2009.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni, najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o
sofinanciranju.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin, tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0048/2009-2
Ob-3620/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS, št. 84/08) in
Odloka o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2009 (Uradni list RS, št. 30/09),
objavlja Občina Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Divača za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za subvencioniranje
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) pomoči za skupinske izjeme,
B) pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 26.524,00 EUR in je zagotovljen v rebalansu proračuna Občine Divača za leto
2009, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu«.
V letu 2009 se iz navedenih sredstev
subvencionira naslednje ukrepe:
– urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
v višini 10.024,00 EUR,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 6.500,00 EUR,
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– stroške transporta iz odročnih krajev v
višini 10.000,00 EUR.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje ostalih ukrepov,
navedenih v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se
ne glede na prijavljeno vrednost investicije
oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 10.000,00 EUR. Najmanjši
znesek pomoči, ki bo dodeljen znaša 200,00
EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in
računi izdani v letu 2009, razen pri ukrepu
»Stroški transporta iz odročnih krajev«, kjer
se upoštevajo tudi računi, izdani v mesecu
decembru 2008.
3. Upravičenci do subvencije
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene:
– Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in majo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na
območju Občine Divača.
– Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter druge izvajalske
organizacije in institucije, ki delujejo na področju kmetijstva in živilstva na območju
občine.
3.2. Splošni pogoji subvencioniranja:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da
bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vrniti, izgubili
pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za
obdobje dveh let.
3.3. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno
predložiti še račun in dokazilo o plačilu
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek,…). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 31. 12.
2009.
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis« za obdobje celega leta
2009, pri ukrepu »Stroški transporta iz odročnih krajev« pa tudi iz meseca decembra
2008,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,

– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8
dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi subvencioniranja
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%,
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Predmet podpore
Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja… – stroški
strojnih storitev,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine – drobnice) potrjen s strani
strokovne službe,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne
službe,
– v času prijave na razpis – fotokopije
predračunov – v času od prejetega sklepa
o odobritvi sredstev do 31. 12. 2009 bo potrebno obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedbi transakcije, blagajniški izdatek,…).
Računi in dokazila o plačilu računov morajo
biti iz obdobja od dne prejema sklepa do
31. 12. 2009,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let, v nasprotnem
primeru dostavi posestni list,
– izjavo o resničnosti podatkov.
4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– širjenje znanstvenih dognanj,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
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Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave
reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na
sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za
razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
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 in vzdrževanja
internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitev – predračuni oziroma računi iz leta 2009 o izvedenih / opravljenih storitvah. V primeru, da
bodo v fazi prijave predloženi predračuni,
bo potrebno naknadno po prejemu sklepa
o odobritvi sredstev do 31. 12. 2009 priložiti še račune ter dokazila o plačilu računov
(plačilni nalog, potrdilo o izvedbi transakcije,
blagajniški izdatek,…),
– finančno ovrednoten program dela za
tekoče leto (2009),
– potrjen program dela za tekoče leto
(2009),
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Divača (seznam
članov).
4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
– pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
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Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za / kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj / izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 12. 2008 do oddaje
vloge (30. 10. 2009),
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti.
V razpisu se upoštevajo tudi stroški tovornega transporta za mesec december
2008. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 bodo
upoštevani v razpisu za naslednje leto (leto
2010).
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2009, razen pri ukrepu »Pokrivanje
operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev«, kjer se upoštevajo tudi računu iz
meseca decembra 2008.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Divača do 31. 12.
2009. Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog za prvo obravnavo
je do petka, 29. 5. 2009 do 12. ure, za drugo
obravnavo pa do petka, 30. 10. 2009 do 12.
ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki
bodo vloge oddali po pošti. Kot pravočasne
vloge se štejejo vloge prispele do določenega datuma osebno v sprejemno pisarno
Občine Divače oziroma po pošti na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo naslovnikom neodprte
vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti
kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2009 –
skupinske izjeme«, če gre za subvencije s
področja kmetijskih izjem (področji 4.A.1.
in 4.A.2.) ali
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2009 –
de minimis«, če gre za subvencije s področja »de minimis« (področje 4.B.2).
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: komisija bo
obravnavala pravočasno prispele vloge v
roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje
vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na
dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa takoj, ko bo občina pridobila ustrezne
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podatke s strani Ministrstva za finance oziroma Ministrstva za kmetijstvo oziroma Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3a, Divača in na Kmetijski
svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Divača: www.
divaca.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občini Divača pri kontaktni osebi Nataši
Macarol, na tel. 05/73-10-937.
Občina Divača
Ob-3646/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju programov
na področju tehnične kulture v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09) in
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 122/08),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju tehnične kulture iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,
ki omogočajo zlasti:
– mladinsko raziskovalno delo, poletne
šole in delavnice, mladinske raziskovalne
tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov,
– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture,
– širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in
dvig tehnične kulture med prebivalstvom
nasploh,
– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine,
– organizacije in udeležbe na prireditvah
in tekmovanjih iz področij tehnične kulture.
Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko
prijavijo društva in zveze društev s področja tehnične kulture, katerih delovanje ni
financirano iz proračuna mestne občine v
okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih,
– glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju,
– imajo najmanj 70% članov iz Mestne
občine Nova Gorica,
– izvajajo program, ki mora ustrezati
predmetu javnega razpisa,
– bodo prijavljeni program izvedli v letu
javnega razpisa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega progra-

ma (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo, ki je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 60.000 €.
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.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v
zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis TK
2009 – Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 15. 6.
2009 do 11. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (15. 6. 2009 do 11. ure) prispe na
naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma
je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, 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. 05/33-50-353
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 0230-0001/2009-7
Ob-3647/09
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. člena Pravilnika za
vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00,
16/05) objavljam
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Zreče za leto 2009
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
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– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancira naslednji
programi:
– redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije (navesti
prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Programi bodo sofinancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00, 16/05).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 15.000,00 EUR, sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu, za katerega so bila dodeljena.
5. Ponudniki programov podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dobijo v tajništvu Občine Zreče ali na internetni strani Občine Zreče (www.zrece.si).
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani na Občini Zreče ali po tel.
03/757-17-08, v času uradnih ur.
6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na
kuverti mora biti vidno označeno: »Za razpis
kultura – Ne odpiraj!« Upoštevane bodo le
popolne ponudbe, na predpisanih obrazcih,
ki bodo prispele na sedež občine do 19. 6.
2009. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
Občina Zreče
Št. 301-1/2009
Ob-3648/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08), Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 42/08, v nadaljevanju:
pravilnik) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis
za spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih
aktivnosti podjetij.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 37.000
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v
Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja, ki so se na javni razpis za
spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, ki je bi objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11/09 z dne 13. 2. 2009, že prijavila
s tremi ali več sejmi.
VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema razstavnega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% upravičenih stroškov
najema razstavnega prostora in postavitve
stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto upravičeni stroški (brez DDV). Minimalna višina zneska odobrenih sredstev
znaša 200 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v
obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis,
se znesek odobrenih sredstev s strani na-
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ročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z
odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti. Predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in
tega javnega razpisa.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano
število točk razvrsti od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo

Točke

izvajanje promocijskih aktivnosti na domačem trgu

3

Izvajanje promocijskih aktivnosti na tujih trgih

5

Promocija izdelkov lastnega
razvoja

5

Promocija lastnih storitev

3

Skupna promocija najmanj 5
podjetij

5

Podjetja do vključno 10 zaposlenih

2

Podjetja nad 10 zaposlenih

4

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko
leto 2009. Sredstva bodo dodeljena za tiste
promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v
času od 16. 9. 2009 do najkasneje 11. 12.
2009.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki: javni razpis je odprt
do 10. 6. 2009. Prijavitelji oddajo vloge v
obdobju od objave razpisa do 10. 6. 2009.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 10. 6. 2009, do 16. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
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strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje
promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 11. 6. 2009
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90
dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri
Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku
za gospodarstvo pri Mestni občini Nova
Gorica, na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/33-50-171 (Tanja
Žgur), za člane Obrtne zbornice pa tudi na
Območni obrtni zbornici, na tel. 05/330-6600 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.
Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@
nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si ali
Mirjam.Bozic@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 322-170/2009
Ob-3655/09
Na podlagi sklepa župana, št. 322170/2009 z dne 4. maja 2009, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »S Koprom
v novo leto 2010«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S
Koprom v novo leto 2010«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje de-
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javnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v novo leto 2010«,
– podroben opis vsebine programa »S
Koprom v novo leto 2010«, po dnevih, urah,
lokacijah in vsebini od najmanj 24. decembra 2009 do vključno 2. januarja 2010, za
najmanj naslednji okviren terminski in vsebinski plan:
24. december: večerni božični koncert
na Titovem trgu v Kopru – program brez
vstopnine.
26. december: dopoldanski in popoldanski otroški program, večerni glasbeni program.
27.–30. december: dopoldanski in popoldanski otroški program, Prihod Dedka
Mraza – program brez vstopnine.
31. december: dopoldanski in popoldanski otroški program, silvestrovanje v Taverni
in na Pristaniški ulici (z začasno zaporo Pristaniške ulice), glasbeni program z najmanj
dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca programa, odštevanje časa in ognjemet (zaželena tudi nova
prizorišča z drugačno glasbeno tematiko)
– program brez vstopnine.
1. januar: večerni glasbeni program.
2. januar: dopoldanski in popoldanski
otroški program, večerni glasbeni program.
Program mora v opredeljenem terminu
vsebovati najmanj prihod »Dedka mraza«
s spremstvom in božično novoletno tržnico
(predlagan termin od 24. do 30. decembra
2009). Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v mestu Koper v zgoraj opredeljenem
terminu, kot so: Tradicionalni božični-novoletni koncert Pihalnega orkestra v Kopru,
Glove parade, Sv. maša (Božična maša v
Stolnici), Božični koncert Obalnega komornega orkestra, Novoletni koncert Obalnega
simfoničnega orkestra, Letni koncert MePZ
Obalca ter druge prireditve in jih umestiti v promocijski material prireditve (koledar
prireditve, letaki…). Izbrani izvajalec mora
izdelati Koledar prireditev v MOK za mesec december 2009 in ga mora posredovati
vsem gospodinjstvom v Mestni občini Koper,
najkasneje do 1. decembra 2009.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program vključuje priznane
glasbene izvajalce (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije,
20 točk prejme program, ki vključuje več kot
3 priznane izvajalce v širšem slovenskem
prostoru, 10 točk prejme program, ki vključuje 2 ali 3 priznane izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 0 točk prejmejo programi, ki
vključujejo 1 ali manj priznanih izvajalcev v
širšem slovenskem prostoru),
2. predlagan program prireditve vključuje
glasbene-kulturne izvajalce iz področja Slovenske Istre (ocena tega merila je podana
na podlagi mnenja strokovne komisije, 10
točk prejme program, ki vključuje 3 ali več
priznanih izvajalcev iz področja slovenske
Istre, 0 točk prejmejo programi, ki vključujejo
2 ali manj izvajalcev iz področja slovenske
Istre),

3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk),
4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim (ocena tega merila
je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 10, ki
jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja dobi 5 točk, ostali 0 točk),
5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve
(10 točk: vključuje najmanj eno, 0 točk: jih
ne vključuje),
6. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5
točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih, 3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z
organizacijo podobnih prireditev v zadnjih
treh letih, ostali 0 točk),
7. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
decembrskih prireditev preteklih let (ocena
tega merila je podana na podlagi mnenja
strokovne komisije: največje možno število
točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za
izvedeno prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 30.000 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz
prejšnje točke javnega razpisa.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. marca 2010.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati
od najmanj 24. decembra 2009 do vključno
2. januarja 2010.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 15. junija 2009, po pošti na
naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo do tega dne oddane osebno
v sprejemno pisarno Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj –
vloga št. 322-170/2009«. Kuverta oziroma
ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani
mora biti naslov pošiljatelja.
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Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava vlog: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper v skladu s sklepom župana, št. 322170/2009 z dne 4. maja 2009, O pritožbi
zoper sklep o izbiri odloča župan Mestne
občine Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper: www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega
razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 153/09
Ob-3692/09
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, ki jo zastopa župan Dr. Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: občina), na podlagi 80.i člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 109/08), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju
ZSPDPO) 55. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o oddajanju zemljišč v
zakup, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Izola na svoji 4. redni seji dne 29. 3.
2007, ter Posamičnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Izola, št. 3502-115/2009, 24. in 91. členom
Statuta Občine Izola (Uradne objave 15/99,
8/2000), razpisuje
javni razpis
za oddajo v najem prodajnih mest za
leto 2009
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču na
Sončnem nabrežju;
1A: posamezni deli parcele št. 1108, k.o.
staro mesto, vključno s prodajno stojnico,
v velikosti 2 m2 – skupno 5 prodajnih mest
namenjenih prodaji spominkov s poudarkom
na tipičnih istrskih izdelkih;
1B: posamezni deli parcele št. 1108, k.o.
staro mesto, eno prodajno mesto za prodajo pokovke, sladkorne pene, palačink in
podobne ponudbe.
2. Prodajna mesta na sprehajališču ob
parkirišču »Lonka«
2A: posamezni deli parcele št. 1288, k.o.
staro mesto, eno prodajno mesto za prodajo
sadja in sladoleda;
2B: posamezni deli parcele št. 1288, k.o.
staro mesto, vključno s prodajno stojnico,
v velikosti 2 m2 – skupno 6 prodajnih mest
namenjenih prodaji spominkov s poudarkom
na tipičnih istrskih izdelkih.

3. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
3A: posamezni deli parcele št. 1386/3,
k.o. Izola (pred Veslaškim klubom Izola) –
1 prodajno mesto, ki je namenjeno prodaji
sladoleda;
3B: posamezni deli parcele št. 1386/3,
k.o. Izola (pred Veslaškim klubom Izola) –
1 prodajno mesto, ki je namenjeno prodaji
pijač in osvežilnih napitkov;
3C: posamezni deli parcele št. 1373/3,
k.o. Izola (pešpot od »Lonke proti marini«)
vključno z leseno prodajno hišico, v velikosti
približno 8 m2 – predvidoma 6 mest;
3D: del parcele štev. 1356/1, k.o. Izola
(park Arrigoni), v velikosti približno 40 m2 –
površina je namenjena postavitvi začasnega
gostinskega objekta.
4. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:
4A: del parcele št. 7, k.o. Izola), v velikosti približno 10 m2, površina je namenjena
postavitvi kioska za prodajo sladoleda;
4B: del parcele št. 6, k.o. Izola, v velikosti
približno 130 m2 – površine so namenjene
postavitvi igral za otroke (trampolin, napihljiv
grad ipd);
4C: del parcele št. 6, k.o., v velikosti približno 30 m2 – površina je namenjena oddaji
pedalinov, senčnikov in ležalnikov;
4D: posamezni deli parcele št. 4, k.o.
Izola mesto (pešpot od mesta prve prodaje
rib do svetilnika) – vključno z leseno prodajno hišico površine 4 m2 – predvidoma
6 mest);
4E: posamezni deli parcele št. 4, k.o. Izola mesto: površina je namenjena postavitvi
večnamenskega kioska (do 30 m2) in gostinskega vrta velikosti približno 40 m2;
4F: posamezni deli parcele št. 6, k.o.
Izola mesto (travnati del nad peš potjo): dva
začasna gostinska objekta (»jurček«), vsak
na površini največ 40 m2;
4G: posamezni deli parcele št. 4, k.o.
Izola mesto (pešpot od mesta prve prodaje
rib do svetilnika): eno prodajno mesto namenjeno prodaji sadja.
5. Prodajno mesto na »Lonki«
Posamezni deli parcele 1288, k.o. staro
mesto (»Lonka«) – vključno z montažnim
kioskom (dim. 600x350 cm).
Prodajno mesto je namenjeno za naslednje programe:
– info točka – informacijska in turistična točka za posredovanje predstavitvenega
gradiva o Izoli in prodajo tipičnih istrskih
izdelkov,
– izposoja koles,
– kava bar,
– gostinski vrt (40 m2).
6. Postavitev urbane opreme za trženje
oglasnega prostora na Svetilniku;
Predmet je oddaja javnih površin na parcelni št. 4 in 6, k.o. Izola za namestitev urbane opreme in trženje oglasnega prostora.
Urbana oprema z oglasnimi površinami se
namesti za obdobje od 1. 6. 2009 do 30. 9.
2009.
Vsak posamezni predmet oddaje pod
točkami 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D,
4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 4G, se odda v najem za
čas od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009.
Prodajna mesta pod točkama 4E in 5, se
oddata v najem od 1. 6. 2009 do 15. 3. 2014.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje. Ponudba za oddajo posameznih predmetov v
najem velja od objave do oddaje vseh mest
oziroma do 30. 9. 2009.
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II. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila (prijava od
točke 1 do točke 4):
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in
davčno številko prijavitelja, ime in priimek
odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne
osebe,
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Izola (organi si potrdilo priskrbijo
sami),
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– fotokopija registracije za prodajo na
premičnih stojnicah,
– dodatno za prijavo pod točko 4F in 3D:
načrt ureditve gostinskega vrta z načrtom
razporeditve gostinske in druge opreme, celoten opis predvidene opreme gostinskega
vrta s slikovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih elementih gostinskega vrta; obratovalni čas (dnevni, tedenski,
sobote, nedelje, prazniki) in fotokopija registracije podjetja oziroma izpis iz sodnega
registra.
Za prijavo pod točko 4E in 5 je potrebno
predložiti:
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in
davčno številko prijavitelja, ime in priimek
odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne
osebe,
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe,
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Izola (organ si potrdilo priskrbi sam),
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– opis programske ponudbe,
– načrt ureditve gostinskega vrta v merilu 1:200 ali 1:100, ki mora vsebovati: tloris
gostinskega vrta;
– načrt razporeditve gostinske in druge
opreme, celoten opis predvidene opreme
gostinskega vrta s slikovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih elementih
gostinskega vrta;
– obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nedelje, prazniki, ob prireditvah) in
obratovanje izven sezone;
– predvideno število natakarjev in drugih
delavcev, njihova ustrezna strokovna usposobljenost, znanje tujih jezikov ter opis enotnih delovnih oblačil natakarjev.
Za prijavo pod točko 6 je potrebno predložiti:
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in
davčno številko prijavitelja, ime in priimek
odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne
osebe,
– fotokopija registracije podjetja oziroma
izpis iz sodnega registra,
– predstavitev urbane opreme s predlogom postavitve,
– potrdilo o poravnanih obveznostih
do Občine Izola (organ si potrdilo priskrbi
sam).
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Na javni razpis pod točkami 1, 2, 3A,
3C, 4A, 4B, 4C, 4D in 4G se lahko prijavijo
vse pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki z naslednjo prodajno ali storitvena ponudbo:
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– prodaja oljčnega olja, vina in drugih domačih proizvodov, tipičnih za Slovensko Istro, prodaja tipičnih slovenskih spominkov in
izdelkov domače obrti (kristal, idrijska čipka,
prodaja medu, tartufov, suhega sadja ipd.);
– prodaja majic, kap, torbic, obeskov za
ključe z motivom Izola, Slovenija ipd.;
– okrasni nakit, umetnine, izdelki domače
obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki;
– sadje in zelenjava;
– sladoled, pokovka, palačinke, sladkorna pena;
– postavitev začasnih igral za otroke
(trampolin, vlakec, napihljivi grad ipd);
– oddajanje ležalnikov, senčnikov, pedalinov v najem.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
prijavitelji s podobno ponudbo (izvzeta je
prodaja oblačil in obutve), vendar bodo imeli
prednost tisti prijavitelji, ki bodo ponujali ponudbo iz prejšnjega odstavka.
2. Na javni razpis pod točko 3B, 3D, 4E,
4F in 5 se lahko prijavijo vse pravne osebe
in samostojni podjetniki ki imajo registrirano
gostinsko dejavnost z naslednjo prodajno ali
storitveno ponudbo:
– raznovrstni topli in hladni napitki, topli toastirani sendviči in prigrizki, koktajli,
frappeji,
– prodaja tipičnih istrskih izdelkov,
– oddaja v najem koles,
– distribucija turističnega in informacijskega materiala.
3. Ponudbo pod točko 6 lahko da pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran(a) za opravljanje dejavnosti
oglaševanja ter za to izpolnjuje predpisane
pogoje. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
4. Občina Izola v skladu z razpisom zagotavlja najemniku:
– prodajno mesto (stojnico ali hišico kot
objekt kjer je to v točkah od 1 do 4 določeno), 1x vtičnica (220V) in 1x stropna luč.
Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne
mize, stoli, dodatna streha nad glavo, in
dodatni animacijski program je v domeni
posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne
konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine
Izola.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
IV. Najemnina
1. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem prodajne hišice, stojnice, kioska, kjer je to v točkah od 1
do 5 navedeno, razen pri točkah 1B, 2A, 3A,
3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4E in 4F, kjer je vključena samo prodajna površina. Najemnina
za najem prodajnega mesta pod točko 5
vključuje najem večnamenskega kioska in
zunanje strežne površine (40m2). Notranjo
opremo za ureditev prostorov priskrbi najemnik na svoje stroške.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in
poslovanje lokala ter vse davčne dajatve.
Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja
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in drugi stroške) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se
morajo vinkulirati v korist občine.
Najemnina se obračunava mesečno na
podlagi izstavljenih faktur. Najemnik je dolžan mesečni obrok najemnine plačati v roku
8 dni od izstavitve fakture na TRR Občine
Izola št. 01240-0100006381. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje
pogodba za razdrto.
Najemnik bo stroške iz drugega odstavka
tega člena, ki jih obračuna občina (elektrika,
voda, komunalne storitve) plačeval mesečno na podlagi izdane fakture na osnovi dejanske porabe, ki se ugotovi z odštevalnimi
števci, ugotovljenimi količinami odpeljanih
odpadkov oziroma na drug ustrezen način
(za predmet najema pod točkami 3C, 4B,
4C, 4F, 4E in 4G). Najemniki prodajnega
mesta pod točkami 3D, 4E in 5 so na lastne
stroške dolžni postaviti in redno vzdrževati
sanitarno enoto.
Občina zagotovi najemniku možnost enofaznega osnovnega električnega priključka
moči 0,5 kW na posamezni prodajni prostor.
Če najemnik potrebuje drugačen priklop na
energetsko ali komunalno opremo, mora leto urediti s pooblaščenim prijaviteljem in s
pristankom občine. Stroške takih priklopov
in porabe nosi najemnik sam. Uporaba sanitarij ni vračunana v najemnino.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme
oddajati v podnajem.
2. Izhodiščna najemnina:
Za predmet pod 1A, 2B, 4D in 4G: 300,00
EUR/mesec
(strošek elektrike in vode se mesečno
obračunava)
Za predmet pod 1B, 3C, 4C: 400,00
EUR/mesec
(strošek elektrike in vode se mesečno
obračunava)
Za predmet pod 2A, 3A, 3B, 4A: 500,00
EUR/mesec
(strošek elektrike in vode se mesečno
obračunava)

Za predmet pod 4B: 600,00 EUR/mesec
(strošek elektrike in vode se mesečno
obračunava)
Za predmet pod 3D in 4F: 800,00
EUR/mesec
(strošek elektrike, vode in komunalnih
storitev se mesečno obračunava)
Za predmet pod 4E: 4.500,00 EUR/leto
(strošek elektrike, vode in komunalnih
storitev se mesečno obračunava)
Za predmet pod 5: 6.500,00EUR/leto
(strošek elektrike, vode in komunalnih
storitev se mesečno obračunava)
V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 117/06 – ZDDV-1) DDV ni obračunan.
2. Za predmet pod 6: Postavitev urbane
opreme za trženje oglasnega prostora na
»Svetilniku«
Izbrani prijavitelj v svojem imenu in na
svoj račun izdela in namesti urbano opremo (predvidoma 8 klopi, 6 kabin za preoblačenje in 5 stojal za kolesa) za trženje
oglasnega prostora na Svetilniku v skladu
s soglasjem in po navodilih Občine, prosto
uporablja reklamne objekte za oglaševanje,
skrbi za vzdrževanje reklamnih objektov in
izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo.
Nakup opreme in materiala, ki je namenjen
izvajanju same dejavnosti, oziroma uporabi
reklamnih površin s strani izbranega prijavitelja, je strošek izbranega prijavitelja in v
nobenem primeru ne bremeni občine. Vsi ti
stroški (obratovalni stroški, stroški rednega
vzdrževanja, zavarovanje) bodo strošek izbranega prijavitelja. Zavarovalne police, ki
jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v
korist občine.
Izbrani prijavitelj je dolžan v času trajanja
pogodbenega razmerja plačevati občini takso po Odloku o občinskih taksah v Občini
Izola (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07).
Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin v obdobju od 1. 6.
2009 do 30. 9. 2009 za namestitev urbane
opreme na območju Svetilnika je 600,00
EUR (za celotno obdobje).
V. Merila za ocenitev ponudb
1. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (za predmet
od 1 do 4, razen 3D, 4E, 4F in 5):

Merila

Možne
točke

1.

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR= 1 točka – največ
10 točk
– najemnina je enaka izhodiščni

10

2.

Prodaja izdelkov ali storitev:
– ponudba tipičnih istrskih izdelkov (izdelki navedeni v točki 1),
– ponudba ostalih izdelkov oziroma storitev,
– ponudba ne ustreza.

10
5
0

3.

Reference:
– tri ali večletno sodelovanje z Občino (najem stojnice, hiške, šotora),
– eno ali dvoletno sodelovanje,
– sodeluje prvič.

10
5
0

Maksimalno število točk:

30

0

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
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Št.

številom zbranih točk. Izbranih je število prijaviteljev, kolikor je na razpolago posameznih
prodajnih mest.
V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, bo imel prednost pri izbiri
prodajnega mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino.
2. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (za predmet pod
točko 3D, 4E, 4F in 5):
Merila
1. Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 50 EUR = 1 točka – največ 10
točk,
– najemnina je enaka izhodiščni.
2 Vsebina:
a) nivo gostinske ponudbe: značilna tradicionalna ponudba primerna kraju
in sezoni glede na obdobje: od 0 do 20 točk;
b) primernost in kakovost opreme (estetski videz strežne površine ter
opreme – mize, stoli, senčniki)*,
c) primernost in kakovost programa info točke in kava bara (informacijska in turistična točka za posredovanje predstavitvenega gradiva o Izoli,
izposoja koles in prodaja tipičnih istrskih izdelkov in pridelkov): od 0 do 20
točk**.
Maksimalno število točk:
* Na javni površini, ki je predmet oddaje, se postavi gostinski vrt, priključen na
obstoječe komunalne priključke. Elementi
opreme vrtov morajo biti primerni spomeniško varstvenim in arhitekturnim kakovostim
navedenih prostorov. Materiali morajo biti
kakovostni. Komisija bo to merilo ocenjevala
tako, da bo prijavitelju, ki bo predložil skico
gostinskega vrta in fotografije opreme (mize,
stoli, senčniki), ki bo najbolj usklajena s kioskom ter primerna odprtemu prostoru dodelila 20 točk, ostali ponudniki bodo prejeli po
4 točke manj po razvrstitveni lestvici.
** merilo velja le za točko 5.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z
največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto
število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo
najemnino.
3. Merila točkovanja za predmet pod točko 6:
Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb
sta:
– enkratno nadomestilo za namestitev urbane opreme na območju Svetilnika in oglaševanje z reklamnimi objekti (maks. 60 točk),
– dosedanje izkušnje prijavitelja (reference):
– največ 20 točk za število kopališč v
katerih prijavitelj že izvaja dejavnost trženja (za vsako navedeno kopališče prijavitelj
prejme 2 točki),
– prijavitelj je že izvajal dejavnost trženja oglasnih površin na območju Svetilnika
(20 točk).
Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za obdobje od 1. 6. 2009 do 30. 9.
2009 za oddajo površin za namestitev urbane opreme na območju Svetilnika je 600
EUR.
Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Na
podlagi izračuna in ocene strokovne komisije se sklene pogodba s prijaviteljem, ki prejme najvišji odstotek za ponujeno enkratno
nadomestilo, izvaja dejavnost v največjem
obsegu zastopanih kopališč, oziroma doseže najvišje število nameščenih reklamnih
objektov. V primeru, da dva prijavitelja dosežeta enako oceno, bo izbran tisti, ki je že
izvajal dejavnost trženja oglasnih površin na
območju Svetilnika.

Možne
točke
10
0
do 20
do 20

do 20
70

Enkratno nadomestilo za oddajo površin bo najemniku obračunano na podlagi
posredovanega računa, katerega je le ta
dolžan plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe, na podračun Občine Izola, številka
01240-0100006381.
VI. Navodila za pripravo prijave
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 izpolnjena prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave, prijave pod
izhodiščno mesečno najemnino in prijave
prijaviteljev, ki imajo do občine Izola neporavnane obveznosti ne bodo upoštevane in
se o tem obvesti prijavitelja. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VII. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 23. 5. 2009 (datum poštnega žiga) na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – vloga: najem prodajnih mest
«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb ne bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala strokovna komisija
imenovana s sklepom župana z dne 8. 5.
2009.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile
predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb
glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V
primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb
ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Komisija pozove
ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo,
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponud-
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be je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Če prijavitelj v tem roku ponudbe ne
dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Za prepozne, nepopolne prijave in prijave,
ki jih niso vložile upravičene osebe, bo pristojni
Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet na predlog strokovne
komisije, izdal sklep o zavrženju prijave.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo s sklepom
pristojnega urada o izbiri obveščeni najkasneje v roku 5 dni po izdelavi prednostnega
seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja. Z najugodnejšim
prijaviteljem se sklene pogodba najpozneje v
15 dneh po opravljeni izbiri. Če najugodnejši
prijavitelj ne sklene pogodbe v navedenem
roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim prijaviteljem.
X. Neuspešno javno zbiranje ponudb in
prekinitev
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna mesečna
ali letna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti prijavitelje v osmih
dneh od odpiranja prispelih ponudb.
Občina si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje nepremičnin
in opreme oziroma prostorov v najem.
XI. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani občine Izola, www.
izola.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko
v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak ponedeljek, sredo ali petek v času od
8. do 9. ure oziroma e-pošti, kot sledi:
– tel. 05/66-00-103, e-pošta: irena.zavrtanik@izola.si,
– tel. 05/66-00-133, e-pošta: rado.gomezelj@izola.si.
Občina Izola
Št. 122-220/2008-12
Ob-3714/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 114/06
– ZUTPG, 23/07 – popr., št. 41/07 – popr.,
122/07 – Odl. US:U-I-11/07-45 in 8/09 –
ZUPTG), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08), Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99,
28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06,
140/06, 120/07), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in
5/09), Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03
in 130/03), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč
družini na domu v Mestni občini Ljubljana,
sprejet na 22. seji Mestnega sveta Mestne
občine Ljubljana dne 24. 11. 2008 in 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Mestne
občine Ljubljana
1. Koncedentka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
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2. Predmet koncesij: socialnovarstvena
storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) za okvirno 36.000
ur letno z začetkom izvajanja storitve najkasneje do konca leta 2009.
3. Opis storitve: pomoč družini na domu
kot socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem/-kam, ki imajo zagotovljene
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti
ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se
upravičencem/-kam vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca/-ke in obsega:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci/-kam in s sorodstvom, spremljanje upravičenca/-ke pri
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičenca/ke ter priprava upravičenca/-ke na institucionalno varstvo;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo:
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja
enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode.
4. Obseg storitve: v skladu s Sklepom
o javnem razpisu za podelitev koncesij za
izvajanje storitve pomoč družini na domu
v Mestni občini Ljubljana, sprejetem na 22.
seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 24. 11. 2008, Mestna občina Ljubljana razpisuje koncesije za okvirno 36.000
ur letno. Obseg storitve pri posameznem
ponudniku/-ci ne sme biti manjši od 10.000
ur letno.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesije: Mestna občina Ljubljana.
6. Uporabniki in uporabnice storitve, za
katero se razpisuje koncesije: upravičenci/ke do socialne oskrbe na domu so osebe, ki
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v
znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj
za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci/-ke:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
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– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida/-ke, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
7. Začetek in čas trajanja koncesij
Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili, najkasneje do konca leta 2009.
Koncesije se podeli za določen čas 10 let
z možnostjo podaljšanja.
Koncesije se pod pogoji in na način,
ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog
koncesionark/-jev lahko podaljšajo, vendar
največ za čas, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
8. Viri financiranja storitve: storitev se
financira v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu in Sklepom o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in
varovanja na daljavo.
9. Način določitve cene storitve: ceno
storitve ponudnik/-ca oblikuje v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev.
Ceno storitve določi organ upravljanja
koncesionarja/-ke, ki mora pred začetkom
izvajanja storitve k ceni pridobiti soglasje
koncedentke. Izbranim ponudnikom/-cam
bo organ, pristojen za podelitev koncesij v
odločbi o podelitvi koncesij določil rok za
predložitev vloge za izdajo soglasja k ceni.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju/-ki
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za
zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ali ponudnica
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesij, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesij,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesije,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik/ponudnica:
– ponudnik/-ca, ki je do sedaj že
izvajal/-a storitev, je le-to izvajal/-a v skladu
z zakonskimi in podzakonski predpisi in pri
njem/njej Socialna inšpekcija ni ugotovila
nepravilnosti,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo storitev opravljal/-a v obsegu najmanj 10.000 ur na leto,

– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
(lahko v zmanjšanem obsegu) začel/-a izvajati v letu 2009, celoten obseg storitve iz
svoje ponudbe pa najkasneje v letu 2010,
– v izračunu cene storitve mora biti povprečno mesečno število efektivnih ur na
oskrbovalko oziroma oskrbovalca v posameznem letu najmanj 105.
12. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki in ponudnice predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: Ponudniki/ce, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednje izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti
ponudbe:
12.1. dokazilo pristojnega organa, da je
pravna oziroma fizična oseba registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisanih koncesij,
12.2. izjavo, da v celoti sprejema vse
pogoje iz te razpisne dokumentacije in da
izrecno dovoljuje Mestni občini Ljubljana, da
opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobi dokazila pri pristojnih pravnih osebah
in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih
podatkov,
12.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja
socialne zbornice,
12.4. izjavo o poslovni ustreznosti,
12.5. izjavo, da izpolnjuje pogoje glede
prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje,
kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi
izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesije,
12.6. izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal/-a v skladu s kolektivnimi
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo
za zaposlene v javnih zavodih s področja
socialnega varstva,
12.7. izjavo, da so vsi navedeni podatki
v ponudbi točni in resnični,
12.8. organizacijsko shemo s prikazanimi (predvidenimi) zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati, ter izjavo, iz katere je
razvidno, da bo koncesionar/-ka zaposlil/-a
potreben kader,
12.9. projekcijo finančnega poslovanja
za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I,
12.10. dokazila o lastništvu prostorov
z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno
pogodbo za objekt ali prostor, ki izpolnjuje
minimalne tehnične pogoje,
12.11. izračun cene za socialnovarstveno
storitev pomoč družini na domu, oblikovano
po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev na obrazcu iz Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev,
12.12. izjavo, da bo ponudnik/-ca ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno
iz prejšnje alineje uskladil/-a največ v višini
stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente
cene in to v soglasju s koncedentko,
12.13. program dela izvajanja storitve,
12.14. – dovoljenje za delo za opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine
Ljubljana ali
– dovoljenje za delo ali (v primeru izvajanja koncesijske dejavnosti) odločbo o podelitvi koncesije in koncesijsko pogodbo za
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opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu izven območja Mestne
občine Ljubljana,
12.15. izjavo o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti,
12.16. izjavo o predvidenem začetku
opravljanja koncesijske dejavnosti,
12.17. izjavo o tem, kje je ponudnik/-ca
do sedaj opravljal/-a storitev,
12.18. izjavo o tem, koliko časa
ponudnik/-ca že izvaja storitev pomoč družini na domu.
Če ponudnik/-ca storitve do sedaj še ni
izvajal/-a, mu/ji potrdila in izjav pod zaporednimi številkami 12.14., 12.17 in 12.18, ni
potrebno predložiti.
Finančno in poslovno sposobnost
ponudnik/-ca izkazuje tako, da prijavi priloži:
12.19. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti
zadnji revidirani, če je ponudnik/-ca k reviziji
zavezan/-a,
12.20. bonitetno informacijo AJPES-a in
sicer:
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
12.21. izjavo o posojilih, ki so bila najeta
za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
12.22. izjavo o morebitnih hipotekah in
drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma
prostorih ne obstajajo.
Če ponudnik/-ca posluje krajši čas od
treh let, mora priložiti dokazila oziroma izjave iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik/-ca v letu pred prijavo
na razpis posloval/-a z izgubo ali, da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka
za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da
je navedena izguba pokrita (sklep organa
upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru
sredstev za pokritje izgube).
Vse izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter prva stran ponudbe ('Podatki o ponudniku/-ci') morajo biti urejena po

zgoraj navedenem vrstnem redu ter lastnoročno s strani ponudnika/-ce oštevilčena in
parafirana v desnem spodnjem kotu.
13. Rok in način prijave na javni razpis:
Ponudnik/-ca mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na Javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Mestne občine Ljubljana – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan naziv in točen naslov ponudnika/ce.
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če
je bila oddana izključno po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje do 17. 6. 2009
do 24. ure.
Ponudnik/-ca lahko ponudbo dopolnjuje
oziroma spreminja do preteka razpisnega
roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve
ponudbe morajo biti predložene v roku in na
način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Organ, pristojen za podelitev koncesij,
bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji
ponudbe iz točke II.1.4. te razpisne dokumentacije,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za krajevno območje, določeno
v tem javnem razpisu.
14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb,
ki ne bo javno, bo dne 22. 6. 2009 ob 8. uri
v prostorih Oddelka za zdravje in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
15. Merila in kriteriji za izbiro ponudnic
in ponudnikov: Koncedentka bo pri izbiri
ponudnic/-kov uporabila naslednja merila
in kriterije:
1. obseg koncesijske dejavnosti: največ 30 točk,
2. začetek izvajanja koncesijske dejavnosti: največ 15 točk,
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3. cena storitve, izražena za eno efektivno uro: največ 30 točk,
4. čas dosedanjega izvajanja storitve:
največ 15 točk.
Izbrani bodo tisti ponudniki/-ce, ki bodo
v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbrali višje število točk v primerjavi z ostalimi
ponudniki/-cami. Ob enakem številu točk bo
o izbiri ponudnika/-ce odločil žreb.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov/-ic.
16. Obvestilo o izboru ponudnic in ponudnikov
Organ, pristojen za podelitev koncesij,
bo na podlagi predloga razpisne komisije o
podelitvi koncesij odločil z odločbo, v kateri
bo določil tudi rok za podpis koncesijske
pogodbe.
Organ, pristojen za podelitev koncesij, je
Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana. Organ, pooblaščen
za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan
Mestne občine Ljubljana.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) in
– v Glavni pisarni, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izdelavo ponudbe,
– zahtevane sestavine ponudbe (izjave,
potrdila, dokazila),
– opis podrobnejših meril in kriterijev za
izbiro,
– osnutek pogodbe o koncesiji.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po tel. 01/306-41-00 (Neva
Strniša) izključno v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure in
– petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 0026/09
Ob-3608/09
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v
likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi in Sindikat podjetja Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., objavljata
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je parc. št. 479/138
– stan. stavba 35 m2, ki je vpisana v
vl. št. 323, k.o. Sodna vas in je v solastnini
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji do, 9/10 glede na celoto in Sindikata
podjetja Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
do 1/10 glede na celoto.
Izklicna cena za predmet javne dražbe
znaša 85.800,00 EUR.
Javna dražba bo izvedena v ponedeljek,
dne 1. 6. 2009 ob 8.30, v poslovnih prostorih
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi. Izvedbo
javne dražbe bo vodila tri članska komisija,
ki jo imenuje likvidacijski upravitelj.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji na tel. 03/56-64-100,
kontaktna oseba likvidacijski upravitelj Franc
Stošicki. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
2. Pogoji prodaje
Nepremičnina je v naravi počitniška hišica v Podčetrtku in je vseh bremen prosta ter
z urejenim vpisom v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah.
Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
200,00 EUR.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
sodelovanja
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije.
Dražitelji se morajo najpozneje 30 minut
pred začetkom javne dražbe oglasiti na sedežu družbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled, in sicer:
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene nepremičnine, ki mora biti nakazana vsaj dva dni pred dnevom dražbe na
račun Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. –
likvidaciji, št. 02338-0018070126, ki ga ima
pri NLB, d.d., Ljubljana, s pripisom namena
nakazila »varščina za javno dražbo«.
– Za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti kopijo njihovega transakcijskega računa. Uspešnemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, ostalim dražiteljem bo
neobrestovana varščina vrnjena najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na
njihov transakcijski račun.
– Potrdilo o državljanstvu. Fizične osebe izkazujejo državljanstvo s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu.

– Izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ni starejši od 30 dni.
– Morebitni pooblaščenci morajo za zastopanje na javni dražbi predložiti overjeno
pooblastilo.
– Podatek o davčni številki dražitelja.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, dražitelj k javni dražbi ne more pristopiti.
4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. S plačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Izbira
najugodnejšega ponudnika se opravi z upoštevanjem naslednjih pravil:
– izbrani ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ponudbeno ceno,
– v primeru, če je prijavo k dražbi podal
samo en dražitelj, bo nepremičnina njemu
prodana za izklicno ceno,
– v primeru, da dva ali več dražiteljev ponudita najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od njih ne zviša svoje ponudbe,
– v primeru, da se dražitelj ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine po teh pogojih,
– dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Prodajalec bo v roku 8 dni po zaključku
dražbe pozval pristojno občino po legi nepremičnine, kot morebitno predkupno upravičenko, da mu sporoči, če bo uveljavljala predkupno pravico. O tej odločitvi bo najugodnejši
dražitelj obveščen v roku 8 dni po izteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice.
5. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti
pogodbo v 8 dneh od dneva prejema pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in mu plačana varščina
zapade.
Kupec bo moral preostanek kupnine
plačati najkasneje v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. Kolikor kupec ne bo plačal kupnine
v dogovorjenem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, prodajalec pa si zadrži
plačano varščino.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami oziroma DDV. Vse dajatve
v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom
lastninske pravice, vključno s plačilom ustreznega davka, plača kupec.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo
opravljena v roku enega tedna po plačilu
celotne kupnine.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v
likvidaciji
Št. 0026/09
Ob-3609/09
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje v izmeri 45,60 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši Ribčev laz

79, Bohinjsko jezero. Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano v podvložku št. 977/2,
k.o. Savica, Okrajnega sodišča v Radovljici in ima identifikacijsko št. 2.E, večstanovanjska hiša Ribčev laz 79, ki stoji na
parc. št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28, vse
k.o. Savica, pa ima identifikacijsko št. stavbe 278.ES.
Izklicna cena za to nepremičnino znaša
74.740,00 EUR.
b) Parc. št. 243/20 – stavba 80 m2 in dvorišče 2315 m2, ki je vpisana v vl. št. 1240,
k.o. Zagorje – mesto in se prodaja za izklicno ceno 54.902,26 EUR.
c) JCB Rovokopač – nakladalec 3 CX 4 x 4
Sitemaster Turbo, letnik 1999, ki se prodaja za
izklicno ceno 23.000,00 EUR.
Javna dražba za vse zgoraj navedene
predmete bo izvedena v ponedeljek, dne
1. 6. 2009 ob 9. uri v poslovnih prostorih
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi. Izvedbo
javne dražbe bo vodila tričlanska komisija,
ki jo imenuje likvidacijski upravitelj.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji na tel. 03/56-64-100,
kontaktna oseba likvidacijski upravitelj Franc
Stošicki. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
2. Pogoji prodaje
Predmeti javne dražbe so prosti vseh
bremen.
Predmeti javne dražbe se prodajajo po
sistemu »videno – kupljeno«. Poznejše reklamacije se ne upoštevajo.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
200,00 EUR.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
sodelovanja
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije.
Dražitelji se morajo najpozneje 30 minut
pred začetkom javne dražbe oglasiti na sedežu družbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled, in sicer:
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene nepremičnine, ki mora biti nakazana vsaj dva dni pred dnevom dražbe na
račun Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. –
likvidaciji št. 02338-0018070126, ki ga ima
pri NLB, d.d., Ljubljana, s pripisom namena
nakazila »varščina za javno dražbo«.
– Za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti kopijo njihovega transakcijskega računa. Uspešnemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, ostalim dražiteljem bo
neobrestovana varščina vrnjena najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na
njihov transakcijski račun.
– Potrdilo o državljanstvu. Fizične osebe izkazujejo državljanstvo s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu.
– Izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ni starejši od 30 dni.
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– Morebitni pooblaščenci morajo za zastopanje na javni dražbi predložiti overjeno
pooblastilo.
– Podatek o davčni številki dražitelja.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, dražitelj k javni dražbi ne more pristopiti.
4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. S plačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Izbira
najugodnejšega ponudnika se opravi z upoštevanjem naslednjih pravil:
– izbrani ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ponudbeno ceno,
– v primeru, če je prijavo k dražbi podal
samo en dražitelj, bo nepremičnina njemu
prodana za izklicno ceno,
– v primeru, da dva ali več dražiteljev
ponudita najvišjo ceno, nepremičnina ni
prodana, če eden od njih ne zviša svoje
ponudbe,
– v primeru, da se dražitelj ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine po teh pogojih,
– dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Prodajalec bo v roku 8 dni po zaključku dražbe pozval pristojno občino po legi
nepremičnine, kot morebitno predkupno
upravičenko, da mu sporoči, če bo uveljavljala predkupno pravico. O tej odločitvi bo
najugodnejši dražitelj obveščen v roku 8 dni
po izteku roka za uveljavljanje predkupne
pravice.
5. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti
pogodbo v 8 dneh od dneva prejema pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in mu plačana varščina
zapade.
Kupec bo moral preostanek kupnine
plačati najkasneje v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. Kolikor kupec ne bo plačal kupnine
v dogovorjenem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, prodajalec pa si zadrži
plačano varščino.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami oziroma DDV. Vse dajatve
v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom
lastninske pravice, vključno s plačilom ustreznega davka, plača kupec.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo
opravljena v roku enega tedna po plačilu
celotne kupnine.
Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o. – v likvidaciji
Št. 478-6/2007
Ob-3610/09
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
a) Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1,

travnik, v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva, v
izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960
k.o. Jesenice.
Zemljišči se prodajata izključno skupaj.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2
k.o. Jesenice nista komunalno opremljeni,
vendar v neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in
plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste – na
Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost
predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice v območju J2/S15/1 –
e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.
b) Stavbni zemljišči na Kočni:
– parc. št. 145/34, travnik, v izmeri
710 m2, vpisana pri vložni št. 20 k.o. Blejska
Dobrava in
– parc. št. 145/35, travnik, v izmeri
901 m2, vpisana pri vložni št. 20 k.o. Blejska
Dobrava.
Zemljišči se prodajata skupaj ali ločeno.
Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35,
k.o. Blejska Dobrava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo
javni komunalni vodi (vodovod, plinovod).
Zemljišče s parc. št. 145/34 k.o. Blejska
Dobrava neposredno meji na javno cesto
tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35, k.o.
Blejska Dobrava pa je mogoče urediti preko zemljišča s parc. št. 722/8, k.o. Blejska
Dobrava, ki je po katastrskih podatkih pot, v
zemljiško knjigo pa vknjiženo kot javno dobro, upravljavec Občina Jesenice (v naravi
dostop še ni vzpostavljen in ga je potrebno
urediti). Občina Jesenice bo kupcu podelila
pravico vzpostavitve in uporabe neposrednega dostopa iz javne ceste do zemljišča s
parc. št. 145/35 k.o. Blejska Dobrava preko
zemljišča s parc. št. 722/8, k.o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške vzpostavitve
in uporabe dostopa nosi kupec. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo
kupec poskrbel sam – na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 145/34
in 145/35, k.o. Blejska Dobrava v območju
J4/S1/1 – ve in sta namenjeni stanovanjski
gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška
enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča)
– Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
a) Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša
62.793,75 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša
23.651,25 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 86.445,00 EUR (brez
DDV).
b) Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 145/34, k.o. Blejska Dobrava, znaša 43.620,98 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava, znaša 49.818,54 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
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podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 3. 6. 2009 ob 12.
uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer:
– za zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2 k.o. Jesenice v višini 8.644,50 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 754007221002-47860709 s pripisom »varščina za
javno dražbo – zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2 k.o. Jesenice;
– za zemljišče s parc. št. 145/34 k.o.
Blejska Dobrava v višini 4.362,10 EUR (10%
izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 012410100007593, sklic 18 75400-722100247860709 s pripisom »varščina za javno
dražbo – zemljišče s parc. št. 145/34 k.o.
Blejska Dobrava;
– za zemljišče s parc. št. 145/35 k.o.
Blejska Dobrava v višini 4.981,90 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860709
s
pripisom
»varščina za javno dražbo – zemljišče s
parc. št. 145/35 k.o. Blejska Dobrava.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2,
k.o. Jesenice se prodajata izključno skupaj,
zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35, k.o.
Blejska Dobrava pa se prodajata skupaj ali
ločeno, vsa pa se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost
in stroške sklenitve pravnega posla plača
kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katera
zemljišča bodo dražili ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) o
plačanih davkih in prispevkih določenih z
zakonom, staro največ 30 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe,
s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi
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enakovredna instituciji, od katere se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU)
oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre
za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s
pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list. RS, št. 84/07 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. 04/5869-280, in sicer v času uradnih ur od dneva
objave javne dražbe do 2. 6. 2009.
Vzorci prodajnih pogodb in izjav iz VIII.
točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice
Št. 2009377
Ob-3650/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu s sklepom Komisije
za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega
in finančnega premoženja Mestne občine
Celje z dne 22. 4. 2009, Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za oddajo v najem zemljišč v lasti
Mestne Občine Celje za postavitev
svetlobnih vitrin (city light-ov)
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet oddaje zemljišč v najem in
izklicna cena:
a) Lokacija v k.o. Celje
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 636/5 – cesta, vpisano
v vl. št. 1438, k.o. Celje, v skupni izmeri
15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (vsaka posamezna svetlobna
vitrina na 5 m2 zemljišča); območje ureja
ZN Glazija (Ur. l. SRS, št. 31/84 s spremembami in dopolnitvami); izklicna cena
najema zemljišča navedenega pod to točko
za postavitev 3 svetlobnih vitrin, znaša 45
EUR/mesec brez DDV.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Celje
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 2096 – travnik, vpisano
v vl. št. 1547, k.o. Celje, v skupni izmeri
10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 svetlobnih vitrin (vsaka posamezna svetlobna
vitrina na 5 m2 zemljišča); območje ureja
ZN starega mestnega jedra Celja (Ur. l.
SRS, št. 42/86 in Ur. l. RS, št. 64/96); izklicna cena najema zemljišča navedenega pod
to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin,
znaša 30 EUR/mesec brez DDV.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 504/8 – travnik, vpisano v vl. št. 1370, k.o. Sp. Hudinja, v skupni
izmeri 5 m2, kjer je predvidena postavitev 1
svetlobne vitrine (svetlobna vitrina na 5 m2
zemljišča); območje ureja ZN Zgornja Hudinja (Ur. l. SRS, št. 21/75 s spremembami in
dopolnitvami); izklicna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev
1 svetlobne vitrine, znaša 15 EUR/mesec
brez DDV.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti.
Zemljišča se oddajajo v najem po posameznih lokacijah. Dražitelji v skladu z navedenim dražijo lokacijo navedeno v posamezni točki.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja mesečne najemnine je 5,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi skleniti najemno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (najemnik) v roku iz
prejšnjega stavka ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema.
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas treh let, to je od leta 2009 do leta 2012,
in sicer od sklenitve pogodbe do 30. 6.
2012.
Vsaka pogodbena stranka ima pravico
do razdora najemne pogodbe. Odpovedni
rok znaša 30 dni.
5. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak
mesec, za kar bo najemniku posredovan
račun, ki ga je slednji dolžan plačati v roku
8 dni na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, poleg tega je
najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki
izhajajo iz predmeta najema.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 2. 6. 2009 ob
10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 1. 6. 2009 plačati varščino
v višini 20% od navedene izklicne cene
pod posamezno lokacijo, na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev.
01211-0100002855, z obveznim sklicem
na št. 28 75108-7103042-70000009 z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo za
oddajo v najem zemljišč«.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(najemniku) vračuna v prvo mesečno najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po končani javni
dražbi.
Če najemnik ne podpiše najemne pogodbe, organizator zadrži njegovo varščino.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta
(na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
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enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačnih davkih in prispevkih,
ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se oddajajo v najem v stanju v kakršnem so.
Najemnik je dolžan plačati DDV.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno najemnine.
Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/42-65-638 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na v prejšnjem stavku navedenih
tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si, (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi).
Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje, dvignejo tudi osnutek najemne pogodbe in mapne kopije z označenimi lokacijami postavitve svetlobnih vitrin.
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko
do sklenitve pravnega posla postopek oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Celje
Št. 33/09
Ob-3656/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na
podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem
(MUV, št. 10/09) in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem št.:
35210-69/2009 z dne 6. 5. 2009, objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih
prostorov v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru:
1. Barvarska ulica 1/Ulica 10. oktobra 4,
v skupni izmeri 824,04 m2, ulični, s skladiščem na dvorišču Barvarske ulice 3, v skupni izmeri 66,69 m2;
a) dejavnost: knjigarna,
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11. do 11.30,

c) izklicna mesečna najemnina: 7.421,91
EUR,
d) znesek višanja: 100,00 EUR,
e) varščina: 44.531,46 EUR,
f) rok usposobitve je 4 mesece od podpisa najemne pogodbe.
2. Grajski trg 7, v skupni izmeri 34,29
m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 10.15 do 10.45,
c) izklicna mesečna najemnina: 325,38
EUR,
d) znesek višanja: 25,00 EUR,
e) varščina: 1.952,29 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
3. Koroška cesta 10, v skupni izmeri
21,01 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 9.30 do 10. ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 123,89
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 743,35 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
4. Koroška cesta 10, v skupni izmeri
46,62 m2, dvoriščni;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 9.30 do 10. ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 283,51
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 1.701,08 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
5. Koroška cesta 21, v skupni izmeri
16,08 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 9. do 9.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 91,58
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 549,49 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
6. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
75,90 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 617,84
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 3.707,05 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
7. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
115,28 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
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c) izklicna mesečna najemnina: 822,10
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 4.932,59 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
8. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
134,51 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 982,81
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 5.896,89 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
9. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
15,14 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 116,17
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 697,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa
najemne pogodbe.
10. Partizanska cesta 21, v skupni izmeri
223,57 m2, ulični s kletjo;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 2.006,42
EUR,
d) znesek višanja: 50,00 EUR,
e) varščina: 12.038,50 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
11. Partizanska cesta 24, v skupni izmeri
96,82 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11.45 do 12.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 990,38
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 5.942,28 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
12. Ulica 10. oktobra 4, v skupni izmeri
52,16 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 5. 2009 od 11. do 11.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 544,06
EUR,
d) znesek višanja: 25,00 EUR,
e) varščina: 3.264,35 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z
najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od
najema.
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IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v
podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan za
poslovni prostor plačevati tudi druge stroške,
ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z
dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem
prostoru (individualni obratovalni stroški) in
v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške
uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne
ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega
prostora in skupnih delov stavbe, za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostori se oddajajo v najem
v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine),
ki prične teči od dneva začetka najemnega
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna)
ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela za katera
si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Vsi poslovni prostori, se kot zaključene
celote in izključno za opravljanje navedenih
dejavnosti, oddajajo v najem za določen čas
5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku
petih let izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – klet (sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne
4. 6. 2009 s pričetkom ob 9. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za posamezni poslovni prostor v
kateri so upoštevani stroški zavarovanja in
upravljanja, je določena na podlagi Odloka o
oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati)
se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem
letu in je po veljavnih predpisih oproščena
plačila davka, v primeru spremembe pa je
najemnik dolžan davek plačevati v skladu
z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek
višanja za posamezni poslovni prostor, je
posebej naveden pri vsakem poslovnem
prostoru v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo, do
vključno 29. 5. 2009, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine
(znesek varščine je posebej naveden tudi
pri vsakem poslovnem prostoru v II. točki
te objave), na transakcijski račun Mestne
občine Maribor št. 01270-0100008403, sklic
na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
najemnine« in zaporedno številko pod katero je naveden poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
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transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine
šestmesečne izdražene najemnine (razliko),
ki se začne poračunavati po roku usposobitve.
Najemodajalec bo za posamezni poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune
za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni),
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od
DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni),
potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme
biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o
dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti ter navedbo šifre
z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08). Fizična oseba,
ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora
predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Fizične osebe pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še
izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri
AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na
vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo listine in dokazila za
slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o
neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane
davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti
predložena v slovenskem jeziku.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Poslovni prostori se bodo dražili po
vrstnem redu kot so našteti v II. točki te
objave.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo
in je noben od udeležencev ne zviša pred
tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj
dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove na
podpis najemne pogodbe.

– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok
podaljša vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži plačano varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je tudi
že navedeno v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine. Plačilo najemnine do višine
6 mesečne izdražene najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe in pogoj za
njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem
roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine, se šteje, da je odstopil od najema
in najemodajalec prav tako zadrži plačano
varščino.
XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije o
pogojih javne dražbe in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali
22-01-405.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – oddelek Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla – najemne pogodbe postopek oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-3657/09
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid 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) ter Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00, 53/02, 74/02, 80/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211,
e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 1
A), s parcelno številko 367/19, k.o. Kobarid,
komunalno opremljeno, površine 1.584 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega
stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
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2. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 2 A), s
parcelno številko 367/20, k.o. Kobarid, komunalno opremljeno, površine 919 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
3. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 4 B), s
parcelno številko 367/15, k.o. Kobarid, komunalno opremljeno, površine 2.070 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR / m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev
organizatorja javne dražbe.
IV. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 2. 6. 2009 na začasnem sedežu Občine Kobarid, Gregorčičeva ulica 26, 5222 Kobarid (nekdanja Policijska
postaja Kobarid):
– pod številka 1: ob 10. uri,
– pod številka 2: ob 10.15,
– pod številka 3: ob 10.30.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe:
– izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene za nepremičnino
(navesti modul, oziroma parcelo, ki jo bodo
dražili), na TRR Občine Kobarid pri UJP Nova
Gorica, št.:01246-0100015011, s pripisom za
javno dražbo,
– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Pravne osebe morajo:
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali
postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra,
4. Javna dražba po načelu videno – kupljeno.
5. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost
oziroma na promet nepremičnin in stroške
cenitve, plača kupec.
6. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
mu ga izstavi po podpisu pogodbe s strani
kupca. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega
posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa se bo varščina vrnila v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico, da
do sklenitve prodajne pogodbe ustavi postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na
Občini Kobarid, tel. 38-99-200 (vsak delovni

dan od 9. do 10. ure), faks 38-99-211, e-mail:
obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Na sedežu občine je možen prevzem
osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave
o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
Št. 34/09
Ob-3668/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu 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) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. stavba na Ključavničarski ulici BŠ,
in sicer: stavba, v izmeri 125,00 m2, številka
stavbe 2121, dvorišče v izmeri 17,00 m2, oboje parcelna številka 1949/1, št. ZK vložka 431,
k.o. Maribor-Grad. Stavba ni zasedena.
Izklicna cena: 111.350,00 €
2.2. poslovni prostor št. A1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 32,67 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 28. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/1, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku
izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 35.156,00 €
2.3. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe:
2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK
podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za
predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine
v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden.
Izklicna cena: 37.587,00 €
2.4. poslovni prostor št. A3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku
izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 44.599,50 €
2.5. poslovni prostor št. E1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku
izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 87.329,00 €
2.6. poslovni prostor št. E2, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku
izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 52.547,00 €
2.7. poslovni prostor št. E3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 55, v izmeri
47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
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objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku
izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 51.238,00 €
2.8. poslovni prostor – lokal št. 2 in 2a
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska
številka 27. E, parcelna številka 849/1, št. ZK
vložka 190/2, k.o. Studenci. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 16.490,00 €
2.9. stavba na Sokolski ulici 19, v izmeri
266,00 m2, številka stavbe: 573, parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135, k.o. Studenci.
Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do
predmetne stavbe je preko parcele št. 1949/2
(služnost dostopa ni urejena).
Izklicna cena: 96.220,00 €
2.10. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostor, v izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 48.195,00 €
2.11. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostor, v izmeri
64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 39.610,00 €
III. Znesek višanja: znesek višanja za vse
nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe,
se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 012700100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica
oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (soba generala Maistra,
soba 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
dne 3. 6. 2009 ob 9. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 29. 5.
2009 plačati varščino, v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer za nepremičnino pod zap. št. 2.1. ter za nepremičnine
pod zap. št. 2.8. do vključno 2.11. na transakcijski račun Mestne občine Maribor –
št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Za
nepremičnine
pod
zap. št. od 2.2. do vključno 2.7. pa na transakcijski račun Mestne četrti Koroška vrata
Maribor – št.: 01270-6450823734-UJP Urad
Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
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Navedba zaporedne številke pod katero se
nahaja nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po
opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
pred pričetkom javne dražbe predložiti še
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše
od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30
dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (štev. banke in štev. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma
pravne osebe. V kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo
plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta
morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve pogodbe
in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo omogočen ob naslednjih terminih:
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Lokacija

Ura

Koroška cesta 53 – 55

9.00–10.00

Ključavničarska BŠ

10.30–11.00

Sokolska 44

11.30–12.00

Sokolska 19

12.00–12.30

Staneta Severja 7, 7a

13.00–13.30

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Ob-3691/09
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran na podlagi 20. člena v zv. s 14. členom
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,
24/07) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta
478-1/2009 z dne 4. 2. 2009) ter na podlagi
posamičnih programov ravnanja s stvarnim
premoženjem, objavlja razpis
javne dražbe
nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339,
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne
cene
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/77, njiva 1310 m2, vpisana v vložku 50, k.o. Sečovlje, last Občine
Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 221.427,40 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sečovlje-Košta.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/6, k.o. Sečovlje, vinograd,
izmere 652 m2, vpisana v vl. 2266, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po
izhodiščni ceni 110.207,56 EUR.
V naravi se nepremičnina parc. št. 345/6,
k.o. Sečovlje nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča – Korte.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/7, k.o. Sečovlje, ekst. sadovnjak, izmere 728 m2, vpisana v vl. 2266,
last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 123.053,84 EUR.
V naravi se nepremičnina parc. št. 345/6,
k.o. Sečovlje nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča – Korte.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1121/6 k.o. Sečovlje: njiva 496
2
m , ekst. sadovnjak 18 m2, ekst. sadovnjak
478 m2, vpisana v vl. št. 2267, last Občine
Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 208.320,00 EUR.
V naravi se zemljišče nahaja v Parecagu, ob cesti, ki povezuje vznožje hriba z

grebenom. Iz parcele se odpira pogled na
Sečovlje in soline.
Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 5391/10 k.o. Portorož: njiva
883 m2, vpisana v vl. št. 2201, last Občine
Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 172.185,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju naselja Lucija, na rahlo nagnjenem terenu,
znotraj obstoječe pozidave (stanovanjski
objekti), s pogledom na Sečo.
Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc.št. 262, k.o. Raven, dvorišče
757 m2 in stavba 113 m2, vpisna v vl. št. 477,
last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 37.035,90 EUR.
Nepremičnina parc. št. 262, k.o. Raven
se nahaja v območju nad dolino Dragonje.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del
splošnih pogojev organizatorja javne dražbe.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis neposredno po zaključku javne dražbe oziroma ob uri določeni
v pozivu predsednika komisije, ki bo javno
dražbo vodil. Prodajna pogodba mora biti
sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. Če kupec ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s
ponovnim pozivom, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in
se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe
odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v
enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine
Piran pri Upravi za javna plačila, Urad v Kopru št. 01290-0100005871 v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa
s strani prodajalca.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 4. 6. 2009 na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
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pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna osebe,
predloži izpisek iz sodnega registra (lahko
tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme biti
starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo
listine overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer
se bo izvedla javna dražba, najkasneje 30
min. pred začetkom javne dražbe, tako
da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben
dokument.
10. Varščina: ponudniki morajo do dne
3. 6. 2009 vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene posameznega predmeta javne
dražbe navedene v 1. točki tega razpisa.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila, Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101 (fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne
osebe in s pripisom za javno dražbo).
11. Roka za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do dne 3. 6.
2009, do 12. ure na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
12. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
13. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti, na naslov Občine Piran,
Uradu za premoženjskopravne zadeve (II.
nadstropje – levo), Tartinijev trg 2, 6330
Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene
razpisne dokumentacije. V naročilu razpisne dokumentacije je potrebno navesti ali
bo naročnik razpisno dokumentacijo osebno
prevzel oziroma navesti naslov, na katerega
naj se razpisna dokumentacija pošlje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in zemljišča, ki je
predmet dražbe; zemljiškoknjižnji izpisek;
katastrske podatke; mapno kopijo z označbo parcel, ki so predmet dražbe; izsek iz
prostorsko izvedbenih aktov; priročni zemljevid z označbo lokacij predmetov dražbe; slike predmeta javne dražbe, območja
oziroma lokacij; splošne pogoje za izvedbo
in udeležbo na javni dražbi organizatorja
javne dražbe; obrazec izjave o brezpogojnem sprejemanju splošnih pogojev javne

dražbe; pravne vire, ki urejajo postopek
prodaje; obrazec prodajne pogodbe. Cena
razpisne dokumentacije je 50,00 € in se
plača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila, Urad v Kopru št. 01290-0100005871,
s pripisom » za razpisno dokumentacijo za
javno dražbo«.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu
Občine Piran vsak delovni dan med uradnimi
urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-351, 67-10-337,
e-mail: martina.kukovec@piran.si, faks
05/67-10-339.
14. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.
15. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu videno-kupljeno.
Kupnina ne vključuje DDV-ja ali davka na
promet nepremičnin, sodnih taks za vknjižbo
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan
plačati stroške notarske overitve, stroške
vknjižbe, davke in druge dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
Št. 001-03/09-8/2
Ob-3694/09
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana na podlagi 9. člena
in drugega odstavka 13. člena Zakona o
stvarnem premoženju države (Uradni list
RS, št. 14/07) ter 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), objavlja
prodajo premičnin
oziroma motornih vozil
z javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
– premičnina, rabljeno kombinirano vozilo: FIAT Doblo 1.6 ELX z registrsko oznako LJ A4-80-T, številka šasije
ZFA22300005208089, inventarna številka
19757, leto izdelave 2003, na dan objave
javne dražbe ima prevoženih 26.640 km,
vozilo je v dobrem voznem stanju;
– premičnina, rabljeno osebno vozilo:
Škoda Octavia 2.0 Elegance z registrsko
oznako LJ 19-75J, številka šasije TMBBE21U932727699, inventarna številka
18753, leto izdelave 2002, na dan objave
javne dražbe ima prevoženih 69.624 km,
vozilo je v dobrem voznem stanju;
– premičnina, rabljeno osebno vozilo:
BMW 530i Comfort Avt. z registrsko oznako LJ A3-23U, številka šasije WBADT61000CJ58604, inventarna številka 18784,
leto izdelave 2002, na dan objave javne
dražbe ima prevoženih 95.793 km, vozilo je
v dobrem voznem stanju;
– premičnina, rabljeno osebno vozilo: Mercedes V 230 Ambiente, z registrsko oznako LJ T6-46R, številka šasije
VSA63829413364837, inventarna številka
15443, leto izdelave 2001, na dan objave
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javne dražbe ima prevoženih 93.618 km,
vozilo je v dobrem voznem stanju.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin, rabljenih motornih vozil se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
– FIAT Doblo 1.6 ELX, izklicna cena je
3.750,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR;
– Škoda Octavia 2.0 Elegance, izklicna
cena je 4.500,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR;
– BMW 530i Comfort Avt., izklicna cena
je 8.100,00 EUR, najnižji znesek višanja
izklicne cene je 100,00 EUR;
– Mercedes V 230 Ambiente, izklicna
cena je 9.950,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati na
transakcijski račun Državnega zbora, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
zmanjšano za že vplačano višino varščine.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
7. Čas javne dražbe: v ponedeljek, 1. 6.
2009, z začetkom ob 13. uri.
8. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,
fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne cene, ki je
določena za posamezno motorno vozilo (navedeno v točki 2), in sicer na transakcijski
račun Državnega zbora: 01100-6370121177
sklic na št. 18 12114-7201001-00120209, z
obvezno navedbo namena nakazila: Javna
dražba – xxxxx (namesto xxxxx vpišete tip
vozila).
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v
roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe,
varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.
10. Ogled predmetov javne dražbe
Ogled premičnin, rabljenih motornih vozil, ki so predmet dražbe in vpogled v ostalo
spremno dokumentacijo (cenitvena poročila), bo v ponedeljek, 25. 5. 2009, od 9. do
12. ure in na dan javne dražbe, to je v ponedeljek, 1. 6. 2009 od 10. do 12. ure. Ogled
bo potekal v garažah Državnega zbora na
Kongresnem trgu 2 v Ljubljani.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo
pri Janezu Franko, tel. 01/478-97-12 ali
GSM 041/605-078 vsak delovni dan med 9.
in 11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si.
11. Opozorilo: prodajalec na podlagi
objave javne dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem k sklenitvi pogodbe o prodaji
premičnin, ki so predmet te objave. Državni
zbor oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi

Stran

1210 /

Št.

36 / 15. 5. 2009

brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem
povrne izkazane stroške. Odškodninska
odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve
pravnega posla s katerimkoli ponudnikom
je izključena.
12. Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe
predložijo komisiji:
– potrdilo o plačilu varščine za premičnine, ki jih dražijo,
– zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
– številko transakcijskega računa in
naziv imetnika računa za primer vračila varščine,
– dražba poteka za vsako premičnino posebej, in sicer po vrstnem redu, kot so motorna vozila navedena v točki 2,
– za posamičen predmet prodaje lahko
dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek
100,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, za posamično premičnino, ki
je predmet dražbe,
– dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik
komisije po posvetu s člani komisije,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno določeno za posamično premičnino.
13. Rok sklenitve pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za
15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
14. Prenos in izročitev premičnin: prenos
in izročitev premičnin se opravi po plačilu
celotne kupnine.
15. Davščine: davek na motorna vozila od
prometa rabljenih motornih vozil po stopnji 5
odstotkov od davčne osnove, ki jo ugotovi
davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega bivališča davčnega zavezanca – kupca,
plača kupec.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 478-9/2009
Ob-3708/09
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, tel. 07/35-65-360, faks 07/35-36-365,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
e-pošta: obcina.semic@siol.net, matična številka: 5880262, ID št. za DDV: SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje: dvosobno stanovanje na naslovu Prosvetna ulica 1, 8333
Semič, ki je vpisano v podvl. št. 3217/12 k.o.
Semič, pod oznako 18.E – stanovanjska raba
v izmeri 68,30 m2 – pritličje (2. etaža) stanovanjskega bloka, ki se nahaja na zemljišču
parc. št. 332/31 k.o. Semič.
2.2 Izklicna cena stanovanja je 39.580,00
EUR.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100
EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Za predmet prodaje
se sklene kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 8. 6.
2009 po pošti oziroma najkasneje do 10. ure
istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente:
– Potrdilo o plačani varščini (kopija) in celotna številka računa (št. banke in št. računa)
za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence Ajpes (s.p.)
staro največ 30 dni, oziroma kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične
osebe),
– davčno številko in EMŠO oziroma
ID št. za DDV in matično številko (pravne
osebe),
– telefonsko številko,
– overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javni
dražbi pooblasti drugo osebo.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na
podračun Občine Semič, 01309-0100015998,
sklic 00–72210001-4789-2009, z navedbo
»varščina za javno dražbo.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne
v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.
6. Pravila javne dražbe
– Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
ali garancij za nepremičnino.
– Davek na promet nepremičnin, druge
davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s
prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti
in jih nosi kupec.

– Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne
vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti
in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Dosedanji najemnik, ki uporablja stanovanje, ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku 8
dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem
znesku na podračun Občine Semič 013090100015998. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 8. 6. 2009 in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič ob 12. uri.
9. Informacije: o pogojih javne dražbe in
natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/35-65-360,
e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno
v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je
možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
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Razpisi delovnih mest
Ob-3602/09
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 –
popr.) ter 17. in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«
(Uradni list RS, št. 67/08 in 6/09) Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda »Kulturni
center Semič« (m/ž).
Na razpisano delovno mesto bo
imenovan/a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev iz 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– ima visokošolsko izobrazbo in najmanj
dve leti delovnih izkušenj,
– ima višješolsko izobrazbo in najmanj tri
leta delovnih izkušenj,
– obvlada najmanj en svetovno priznan
tuj jezik.
Ob prijavi na razpis je kandidat oziroma
kandidatka dolžan/na predložiti tudi strategijo
razvoja zavoda za mandatno obdobje (gradivo za pripravo strategije: Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«
(Uradni list RS, št. 67/08 in 6/09, spletna
stran Občine Semič: www.semic.si).
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka priložiti:
1. Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; priložena naj bo tudi kopija
diplome.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Pisno izjavo o znanju tujega jezika;
priloženo naj bo tudi ustrezno dokazilo (indeks, potrdilo ali podobno).
4. Pisno izjavo, da je državljan/ka Republike Slovenije.
5. Pisno izjavo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
6. Pisno izjavo, da zoper njega/njo ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
7. Izjavo, da za namen tega javnega
razpisa dovoljuje Občini Semič pridobitev
podatkov od 1. do 6. točke iz uradnih evidenc.
Direktorja zavoda imenuje na podlagi
javnega razpisa Občinski svet Občine Semič po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Z
direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v
imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Kandidati/ke naj pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom pošljejo v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič s pri-

pisom »Javni razpis za direktorja Javnega
zavoda »Kulturni center Semič«.
Vloge kandidatov/k, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega razpisa. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani Občine Semič. O izbiri kandidata bo
izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dajeta Polona Kambič (tel. 07/356-53-53) in
Sonja Ličen Tesari (tel. 07/356-53-54).
Občina Semič
Ob-3604/09
Na podlagi 2. točke 65. člena Zakona
o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.),
25. člena Sklepa o organizaciji in začetku
dela Zavoda za gozdove Slovenije (Ur. l.
RS, št. 72/93 in nasl.) in 41. člena Statuta
Zavoda za gozdove Slovenije razpisujemo
delovni mesti
I. vodja območne enote Postojna.
II. vodja območne enote Tolmin.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri (zaželen magisterij),
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– pet let delovnih izkušenj pri delu v gozdarstvu in triletne izkušnje na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku ali spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu po Pravilniku o
pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS, št. 70/98);
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih
izkušnjah),
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodjo območne enote Tolmin in Postojna
bo imenoval direktor po predhodnem mnenju svetov območnih enot, za dobo štirih let
(65. člen Zakona o gozdovih).
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno
vizijo organiziranja in vodenja dela območ-

ne enote, v 15 dneh po objavi na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, s pripisom »prijava na javni
razpis za delovno mesto vodja OE Tolmin
ali Postojna«.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 2009-214
Ob-3636/09
Svet Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije na podlagi
sklepa korespondenčne seje Sveta z dne
9. 4. 2009 in 41. člena Statuta razpisuje
delovno mesto:
direktorja/direktorice Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih;
– da obvlada slovenski jezik;
– da je državljan/ka RS;
– da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.
Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta
in teče od dneva izdaje soglasja ustanoviteljev k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, z oznako: »Prijava na razpis – Ne
odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti
Št. 946/2009
Ob-3637/09
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in
Uradni list RS, št. 61/04) in sklepa župana št. 014-16/2009 z dne 6. 5. 2009, župan Mestne občine Koper objavlja razpis
za imenovanje
direktorja javnega zavoda Gasilska
brigada Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, če ima kandidat
VII. stopnjo izobrazbe oziroma najmanj 10
let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, če ima kandidat VI. stopnjo
izobrazbe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat traja štiri leta.
Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev,
kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, dokazilo o izobrazbi in predlog programa delovanja in razvoja zavoda.
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Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku 8 dni
od dneva objave razpisa na naslov: Mestna
občina Koper, Župan, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – direktor GB Koper – ne odpirati.«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper
Št. 2009-215
Ob-3645/09
Svet Zdravstvenega doma Laško na podlagi sklepa korespondenčne seje Sveta ZD z
dne 28. 4. 2009 in 76. člena Statuta razpisuje
delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Laško.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference,
– da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta
in teče od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom
Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, z
oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v
roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma Laško
Št. 95/09
Ob-3652/09
Svet zavoda Doma upokojencev Franc
Salamon Trbovlje na osnovi 34. člena Statuta
Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje
in sklepa Sveta zavoda z dne 6. 5. 2009 objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
so opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu (56. in 57. člen ZSV-UPB 2, Uradni list
RS, št. 3/07).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v
roku 8 dni po njegovi objavi. Kandidati morajo
podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico
po pošti na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija
1. maja 21, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«. Svet zavoda
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Mandat traja 5 let in prične teči z dnem,
ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga
poda minister, pristojen za socialno varstvo
oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega
mandata, če je bilo soglasje izdano prej.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi.
Svet zavoda Doma upokojencev
Franc Salamon Trbovlje
Št. 161107-09-0281
Ob-3718/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08) Mini-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za delovno mesto˝:
direktor Sklada Republike Slovenije
za nasledstvo, javnega sklada.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
tretjega odstavka 6. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in
visokem predstavniku Republike Slovenije
za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06 –
ZSNVPN) in sicer:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 3.alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa sklad;
– določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada;
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v
sprejem;
– v soglasju z nadzornim svetom določa
sistemizacijo delovnih mest;
– poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča
o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem
namenskega premoženja oziroma drugimi
zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah
nadzornega sveta;

– opravlja druge naloge, določene z
ZSNVPN in aktom o ustanovitvi.
Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Direktor bo imenovan
za dobo štirih let. Delovno razmerje se bo
z izbranim kandidatom sklenilo za osem ur
na teden. Delo bo opravljal na Skladu RS
za nasledstvo, javni sklad, Trg republike 3,
Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v petnajstih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,
p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski
naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-14/2009
direktor Sklada RS za nasledstvo, javnega
sklada«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Kert, na tel. 01/369-68-78.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-3735/09
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
– Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni
list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03 in
11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, upravni odbor inštituta
objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične
raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v
zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28,
p.p. 3401, z oznako »Razpis za imenovanje
direktorja inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ljubljana
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Druge objave
Št. 450-23/2009-3
Ob-3737/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem Ministrstva za zdravje RS – prodaja
službenih avtomobilov (št. 450-23/2009-1 z
dne 21. 4. 2009) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo treh rabljenih osebnih
avtomobilov
1. Predmet prodaje:
– Renault Laguna 1.8, leto izdelave
2001, inventarna številka: 2711002338,
– Renault Laguna 1.8, leto izdelave
2000, inventarna številka: 2711070162,
– Renault Laguna 2.0 16v (v nevoznem
stanju), leto izdelave 1999, inventarna številka: 2711001606.
Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, upravljavec: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Izhodiščna cena: izhodiščna cena posameznega avtomobila Renault Laguna 1.8
je 1.300,00 EUR, avtomobila Renault Laguna 2.0 16v, ki je v nevoznem stanju, pa
500,00 EUR. Cena ne vsebuje davka na
dodano vrednost, ker Ministrstvo za zdravje
tega ni zavezano obračunati.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla:
vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
kupoprodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno, bo pooblaščena oseba za
vodenje in izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem na dan odpiranja
ponudb pozvala prisotne ponudnike k višanju cene.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi
javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan
in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če
izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa pogodbe na enotni zakladniški račun
Proračuna Republike Slovenije št. 011006300109972 sklic št. 18 27111-7201001434009. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno sestavino
pravnega posla.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na spletni strani Ministrstva za zdravje.

7. Ogled: ogled vozil je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb
po predhodnem dogovoru z Maticem Nagličem (tel. 031/748-399), ki interesentom
nudi vse podrobnejše informacije.
8. Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi te objave se prične takoj po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne
ponudbe morajo prispeti do 29. 5. 2009
do 10. ure po pošti oziroma morajo biti do
tega roka osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba za nakup
vozila – Ne odpiraj«. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
9. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv
kupca, naslov, telefonsko številko, davčno
številko, rok veljavnosti ponudbe, naziv
avtomobila za katerega oddaja ponudbo
ter ponujeno ceno za predmet razpolaganja.
10. Odpiranje: odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 29. 5. 2009 ob 12. uri v
srednji sejni sobi Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
11. Stroški in davščine: vse stroške in
davščine v zvezi s prodajno pogodbo za
rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave
cenilnega poročila, stroške odjave vozila
in stroškov te objave, nosi kupec.
12. Izročitev v posest: izročitev vozila
v posest je odložena do plačila celotne
kupnine in stroškov.
13. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko Vlada RS ali pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka prodaje ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla. Odškodninska
odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena.
Ministrstvo za zdravje
Št. 705-149/2009

Ob-3722/09

Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 – odl. US
in 28/09) objavlja, da je Tadej Poljak, ki
ga je minister za pravosodje imenoval za
izvršitelja s sedežem Vojkovo nabrežje 28,
Koper, dne 11. 5. 2009 zaprisegel pred ministrom za pravosodje, zato je s tem dnem
nastopil službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-150/2009

Ob-3723/09

Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 – odl. US
in 28/09) objavlja, da je Boris Letnar, ki ga
je minister za pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, dne 11. 5. 2009 zaprisegel pred
ministrom za pravosodje, zato je s tem
dnem nastopil službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 705-151/2009
Ob-3724/09
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 – odl. US
in 28/09) objavlja, da je Simon Jović, ki
ga je minister za pravosodje imenoval za
izvršitelja, s sedežem Čirče 18, Kranj, dne
11. 5. 2009 zaprisegel pred ministrom za
pravosodje, zato je s tem dnem nastopil
službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-152/2009
Ob-3725/09
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 – odl. US
in 28/09) objavlja, da je Melita Goričan, ki
jo je minister za pravosodje imenoval za
izvršiteljico s sedežem Tovarniška cesta
7a, Prebold, dne 11. 5. 2009 zaprisegla
pred ministrom za pravosodje, zato je s tem
dnem nastopila službo izvršiteljice.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3605/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov
ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice
Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in
opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Bojan Šporar, z dnem 16. 4. 2009.
Pisarna: Tivolska 48, 1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
Tadej Kovačič, z dnem 1. 4. 2009.
Pisarna: Pražakova 6, 1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetnici Nevenki Šorli).
Matjaž Husar, z dnem 16. 4. 2009.
Pisarna: Panonska ulica 36, 9250 Gornja Radgona (zaposlen v odvetniški pisarni
odvetnika Andreja Husarja).
Anja Štrovs, z dnem 1. 4. 2009.
Pisarna: Komenskega 12, 1000 Ljubljana (zaposlena pri odvetniku Roku Korenu).
Andreja Šifrer, z dnem 1. 5. 2009.
Pisarna: Ulica Vita Kraigherja 1/a, 2000
Maribor.
Lena Oreškovič, z dnem 15. 4. 2009.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.).
Mag. Nina Mlakar, z dnem 1. 4. 2009.
Pisarna: Tivolska 48, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku Urošu Mikliču).
Tanja Malovrh, z dnem 1. 4. 2009.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Monika Lipovec, z dnem 16. 4. 2009.
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Pisarna: Glavni trg 15, 4000 Kranj (zaposlena pri odvetniku Branku Lipovcu).
Ana Koprivc Osolnik, z dnem 1. 4. 2009.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Andreja Kikec, z dnem 16. 4. 2009.
Pisarna: Kocljeva ulica 11, 9000 Murska
Sobota (zaposlena pri odvetniku Dejanu Rituperju).
Irma Hrelja Császár, z dnem 15. 4.
2009.
Pisarna: Glavna ulica 11, 9220 Lendava.
Neža Dular, z dnem 16. 3. 2009.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Mateja Dren, z dnem 16. 4. 2009.
Pisarna: Ilirska ulica 17, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Borka Milankovič, z dnem 30. 4. 2009.
Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnice Borke Milankovič je Frančiška Anželj,
odvetnica iz Maribora, Partizanska 28-30.
Breda Demšar, z dnem 21. 4. 2009.
Prevzemnik odvetniške pisarne odvetnice Brede Demšar je Niko Varezič, odvetnik
iz Portoroža, Obala 114, Lucija.
III. Preselitve
Nevenka Stanić, odvetnica iz Kopra, z
dnem 1. 5. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Pristaniška 12, 6000 Koper, tel. 05/90-76-570, faks
05/90-76-571.
Irena Jerman, odvetnica iz Kopra, z
dnem 1. 5. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Pristaniška 12, 6000 Koper, tel. 05/90-76-550, faks
05/90-76-551.
Dolores Maučec, odvetnica iz Kopra, z
dnem 1. 5. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Pristaniška
12, 6000 Koper, tel. 05/90-76-580, 05/9076-581, faks 05/90-76-582.
Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 5. 2009 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, tel.
/faks 04/234-49-40.
Bogdan Mahne, odvetnik iz Cerknice, z
dnem 1. 5. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova
4, 1000 Ljubljana, tel./faks 01/232-23-06.
Primož Kozina, odvetnik iz Kranja, z
dnem 15. 4. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta Staneta Žagarja 14, 4000 Kranj, tel. 04/238-29-24,
faks 04/238-29-25.
Vukić Stijepović, odvetnik iz Hajdine, z
dnem 14. 4. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Jadranska
ulica 22, 2250 Ptuj, tel. 041/963-053.
Odvetniška družba Pečanac Krašovec,
iz Ljubljane, z dnem 3. 4. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/231-39-00, faks 01/231-39-01.
IV. Družbe
Z dnem 31. 3. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Smolej Igorja in
odvetnice Smolej Sabine, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Smolej d.o.o., Novo mesto,
Vrhovčeva ulica 7.
Odvetnika Smolej Igorja in odvetnico
Smolej Sabino od 1. 4. 2009 dalje vodimo
kot odvetnika družbenika v Odvetniški pisarni Smolej d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva
ulica 7.
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Z dnem 16. 4. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnika Damijana Gregorca,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3,
Ljubljana.
Odvetnika Damijana Gregorca od 17. 4.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki,
d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana.
V.
Odvetnici Jožici Vindiš, z dnem 20. 4.
2009 preneha delovno razmerje pri odvetniku Danielu Planinšcu. Odvetnica prične
z dnem 21. 4. 2009 s samostojnim odvetništvom na naslovu: Partizanska cesta 32,
2000 Maribor, tel./faks 02/251-33-88.
Odvetnici Marjeti Hudovernik, z dnem
30. 4. 2009 preneha delovno razmerje pri
odvetnici Luciji Šikovec Ušaj. Odvetnica
začne z dnem 1. 5. 2009 s samostojnim
odvetništvom na naslovu: Stritarjeva 6, 4000
Kranj, GSM 041/352-324.
Z dnem 10. 2. 2009 je priglasil opravljanje storitev po 34.d. členu Zakona o odvetništvu: Dr. Dominic Edward Adair.
Naslov za vročitve je Odvetniška pisarna
Jadek & Pensa d.n.o. - o.p., Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-3607/09
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi
z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2010 izdajo priložnostni kovanci
(Uradni list RS, št. 34/09), razpisuje Banka
Slovenije
javni anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov
priložnostnih kovancev (2010)
V letu 2010 bodo izdani priložnostni kovanci ob naslednjih dogodkih:
– 200. obletnica ustanovitve Botaničnega vrta v Ljubljani (projekt 1),
– Ljubljana – svetovna prestolnica knjige
(projekt 2) in
– Svetovno prvenstvo v poletih v Planici
(projekt 3).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne kovance za vse tri dogodke je petek, 12. junija 2009. Za idejne osnutke, oddane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na
naslovu: Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana (osebno v vložišču oziroma
po pošti) ali na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si (Aktualno – Razpisi), informacije pa na e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si
ali po tel. 01/47-19-139.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja osebno ali po pošti na naslov:
Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja in s pripisom
»Natečaj: Priložnostni kovanci – Projekt 1«,
»Natečaj: Priložnostni kovanci – Projekt 2«
oziroma »Natečaj: Priložnostni kovanci –
Projekt 3«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala strokovna komisija (sestav je naveden
v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih rešitev za
kovanje priložnostnih kovancev v 15 dneh
po zaključku natečajnega roka. Določila bo
največ tri odkupe za vsak projekt v višini:
1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500
evrov in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih

natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v
15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Ob-3621/09
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled, ki jo zastopa v.d. direktorja
Mirko Ulčar, na podlagi sklepa direktorja z
dne 5. 5. 2009 in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem dela nepremičnine
1. Predmet najema: v najem se oddajajo
poslovni prostori v Športni dvorani Bled, in
sicer pod vzhodno tribuno v skupni izmeri
400 m2. Prostori so namenjeni večnamenski
rabi, predvsem športni in rekreativni, trgovinski, gostinski, proizvodni ali drugi primerni dejavnosti. Lastnik prostorov je Občina
Bled, upravljavec pa družba Infrastruktura
Bled d.o.o.
Za poslovni prostor se lahko sklene najemna pogodba za dobo 10 let ali manj.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Najem nepremičnin se bo opravil z
javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje športne, gostinske, trgovinske, proizvodne ali druge dejavnosti in imajo sedež znotraj Evropske
Unije. Ponudba mora obsegati poleg ponujene
najemnine in plačilnih pogojev, tudi program
izvajanja dejavnosti v najetih prostorih.
c) Poslovni prostori se oddajajo po načelu »videno-najeto«. Najemodajalec ne
daje nobenih poroštev glede kakovosti ali
za stvarne oziroma pravne napake.
d) Poleg najemnine bo moral najemnik
plačati upravljavcu še stroške odvoza smeti,
stroške upravljanja zgradbe, nadomestilo uporabe mestnega zemljišča, stroške tekočega
vzdrževanja zgradbe, stroške porabe hladne
in tople vode, ogrevanja, elektrike in druge
obratovalne stroške najete nepremičnine.
e) Vse stroške eventualnega preurejanja
prostora za potrebe delovanja, spremembe namembnosti in uporabnega dovoljenja,
nosi najemnik. Stroški investicij v prostor
ne bremenijo upravljavca in se ne morejo
poračunati z najemnino.
f) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju
pisnih ponudb.
g) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 15 delovnih dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
sklenitve pravnega posla.
h) Najemnik z Občino Bled sam ureja
problem parkiranja za svoje stranke.
i) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene najemne pogodbe za poslovne prostore in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
j) Podpisana pisna ponudba s prilogami
mora prispeti v zaprti ali pravilno označeni
kuverti do vključno 29. 5. 2009 do 10. ure
na naslov: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na kuverti naj bo
označba »Ne odpiraj! Ponudba za najem
poslovnih prostorov v Športni dvorani Bled«.
Odpiranje zbranih ponudb bo 29. 5. 2009 z
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začetkom ob 11. uri na sedežu Infrastrukture
Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled.
k) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edini kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene najemnine.
V primeru dveh ali več ponudb z enako
najvišjo ponujeno najemnino, bo kot najugodnejši ponudnik izbran tisti, ki bo s svojo
dejavnostjo v najetih prostorih ustvaril večje
število novih delovnih mest v Občini Bled. V
primeru ene ali več ponudb z enako najvišjo
ponujeno najemnino in enakim številom novih delovnih mest, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom. Žreb opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko;
b) priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev; pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa;
c) ponujeno najemnino v EUR;
d) število ustvarjenih novih delovnih mest
v Občini Bled;
e) plačilne pogoje;
f) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb;
g) podpisano izjavo, da ponudnik nima
neporavnanih obveznosti do Infrastrukture
Bled d.o.o. in Občine Bled d.o.o.
5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi z najemom poslovnega
prostora in ogledom prostorov zainteresirani
ponudniki dobijo na Infrastrukturi Bled d.o.o.
pri gospodu Bojanu Žerovcu na tel. 04/57805-34, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Ob-3669/09
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, ZN-UPB3;
Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08) določa in
objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
18. 5. 2009 prične s poslovanjem notarka
Polka Bošković v Kopru, Ferrarska 30.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 051/2009
Ob-3670/09
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 nalog javne službe v interesu Mestne občine
Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, 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 Maribor, ki jih bo v letu 2009
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Maribor-PrP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP-2009 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih
društev iz sredstev Mestne občine Maribor
(v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se
manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno
delo, ter kot statutarno določeno delovanje
organov društva;
– 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;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje
za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna
dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor-PrP-2009 s proračunom
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša
85.000,00 €.
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. 114/07, 58/08,
26/09).
4. Roki poziva: javni poziv MariborPrP-2009 prične teči 15. 5. 2009 in se zaključi 15. 6. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2009
obsega:
– besedilo poziva Maribor-PrP-2009,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o
prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Maribor, 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.
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 odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Maribor-PrP-2009 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
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– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju
Mestne občine Maribor; to dokažejo s kopijo
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz
katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od 12 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 Maribor-PrP-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 MariborPrP-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
v pozivnem roku.
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 MariborPrP-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 Maribor, Partizanska 5, pp.
1582, 2000 Maribor, do 15. 6. 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 Maribor-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.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor-PrP-2009.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117 (uradne ure po telefonu vsak delovni
dan od 11. do 13. ure);
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si;
01/24-10-508 (uradne ure po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Maribor:
– Nežka Šoštarič, zkd.maribor@siol.net;
02/23-42-110 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor-PrP-2009
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na
domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo
predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na
sedežu Območne izpostave JSKD Maribor,
Partizanska 5, 2000 Maribor ter na sedežu
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor-PrP-2009, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v 15 dneh po zasedanju in
odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3710/09
Na podlagi 2, 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) Žale Javno podjetje,
d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje – garsonjera v skupni izmeri 37,5 m2, v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Breg 16,
Ljubljana (del. parc. št. *206/1, k.o. Ljubljana
mesto, ZKV 209).
Stanovanje v skupni izmeri 37,5 m2 predstavlja:
– soba: 24,30 m2,
– kuhinja: 10,35 m2,
– shramba: 1,80 m2,
– wc: 0,68 m2,
– klet v skupni rabi, v izmeri 0,39 m2.
Stavba, v kateri se stanovanje – garsonjera nahaja je locirana v ožjem mestnem
jedru Ljubljane. Stavba ima pritličje in štiri
nadstropja; v pritličju so poslovni prostori in
trgovski lokal, v nadstropjih so stanovanja.
Stavba nima dvigala – etaže so dostopne
po stopnicah. Stanovanje je obrnjeno na
cestno stran.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last Žale Javno podjetje, d.o.o. Nepremičnina je trenutno prosta – nezasedena.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam,
zato se nepremičnina prodaja kot solastniški
delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Žale Javno podjetje d.o.o., št. 031001000003073, pri SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Položena varščina se izbranemu
ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, na njihov osebni oziroma
transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo oziroma elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje:
– 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.
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu videno – kupljeno.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki
ponudbe predložijo v tajništvu Žale Javno
podjetje, d.o.o., Ljubljana ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Žale Javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljub
ljana.
– Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma
transakcijskega računa ter navedbo banke,
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v
poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen,
da etažna lastnina za nepremičnino, ki je
predmet prodaje še ni urejena ter da je seznanjen, da kupuje solastniški delež v višini
1/13 na celotni nepremičnini parc. št. *206/1,
k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209,
– izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po
prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k
podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se njegova
varščina zadrži in velja, da je odstopil od
pogodbe.

– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri
najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno si Žale Javno podjetje,
d.o.o. pridržuje pravico, da z njimi opravi
dodatna pogajanja.
– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil
in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva
odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje je 80.750,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi
tudi vse preostale stroške pravnega posla.
7. Način in rok plačila kupnine:
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Žale Javno podjetje, d.o.o., 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.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do srede, 27. 5.
2009, do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sredo, dne 27. 5. 2009 ob 12. uri, v prostorih
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2,
Ljubljana, v sobi št. 10/1. nadstropje.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek javnega odpiranja ponudb
vodi strokovna komisija, imenovana s strani
direktorja Žale Javno podjetje, d.o.o.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora
biti ponudba veljavna najmanj do vključno
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
11. Žale Javno podjetje, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma da začeti postopek prodaje
nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine oziroma v
zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
lahko interesenti dobijo na Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, Mojca Kuk, tel. 01/420-17-20, e-pošta:
mojca.kuk@zale.si ter na spletni strani
www.zale.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-3606/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v
nadaljevanju: ZSPDPO) v smiselni zvezi s
četrto alinejo 22. člena ZSPDPO in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je grad Turn s pripadajočim zemljiščem v Velenju na parcelni številki 849/5 v k.o. Škale, vložek št. 493, skupne površine 2.316 m2, od tega stavba v tlorisni izmeri 850 m2 in dvorišče v izmeri 1.466
m2 površine. Znani začetki gradu segajo v
sredino 13. stoletja. Grad je podkleten, ima
pritličje, nadstropje in osvetljeno podstrešje. Grad je obdan z gozdom. V neposredni
okolici so športni in rekreacijski objekti (konjeništvo, golf, tenis; rekreacijsko območje
Jezero). Območje gradu Turn obravnava
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 02 (PUP 02) in spada v območje urejanja 07J (Odlok objavljen
v Uradnem glasilu Mo Velenje 16/88, dopolnjen v Uradnem vestniku MOV št. 9/93, 1/02
in 6/04). V PUP-u so opredeljeni dovoljeni
posegi na stavbah in v prostoru.
Izhodiščna cena je 170.000,00 EUR.
II. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega
posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na promet nepremičnin in nosi stroške vpisa v zemljiško
knjigo.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v tem
roku, lahko prodajalec podaljša rok za največ 15 dni in če pogodba ni podpisana tudi
v dodatnem roku, prodajalec zadrži varščino
izbranega ponudnika.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejemu računa. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet prodaje, bo prodajalec izdal po prejemu
celotne kupnine.
6. Nepremična je prosta vseh bremen,
z izjemo zasedenih najemniških stanovanj,
vendar bo prodajalec v roku šestih mesecev po podpisu prodajne pogodbe zagotovil
izročitev nepremičnine parc. št. 849/5 v k.o.
Škale proste oseb.
7. Grad, ki je predmet prodaje, spada
med objekte kulturne dediščine in mora kupec ob njegovi sanaciji in revitalizaciji upoštevati smernice in mnenja, ki jih izda Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine
RS, ki si jih kupec pridobi na svoje stroške.
Grad mora po sanaciji in revitalizaciji postati
objekt z vsebinami javnega značaja, v katerem naj bi se izvajale hotelsko-gostinska,
rekreacijsko-turistična oziroma kulturno-izobraževalna dejavnost. Upoštevane bodo

še druge ponujene dejavnosti, o katerih bo
odločala Komisija za vodenje postopka prodaje gradu Turn.
8. Kupec je dolžan začeti s sanacijo in
revitalizacijo gradu Turn najpozneje v roku
2,5 leti od sklenitve prodajne pogodbe. Za
pričetek revitalizacije in sanacije se šteje
pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok začetka sanacije in revitalizacije je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. V času do
pričetka revitalizacije in sanacije mora biti
objekt prost oseb.
9. Kupec resnost začetka sanacije in revitalizacije gradu Turn v roku, določenem
v 8. točki III. dela tega razpisa, zagotovi z
odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno
možnost, da odkupi nepremičnino po ceni iz
prodajne pogodbe in to pravico zavaruje z
vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica
v korist prodajalca in njeno zavarovanje v
zemljiški knjigi sta bistveni sestavini prodajne pogodbe.
10. Ponudniki so na svojo dano ponudbo
vezani še tri mesece od odpiranja ponudb.
11. Ponujena cena ne sme biti nižja od
izhodiščne.
12. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje
vse pogoje razpisa.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica).
2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene na EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-10600709.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
3. Ponudnik se s ponudbo zavezuje,
da bo ob sanaciji in revitalizaciji upošteval
smernice in mnenja, ki jih izda Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine RS, ki si
jih kupec pridobi na svoje stroške ter da bo
grad po sanaciji in revitalizaciji postal objekt
z vsebinami javnega značaja, v katerem naj
bi se izvajale hotelsko-gostinska ali rekreacijsko-turistična ali kulturno-izobraževalna
dejavnost ali druga dejavnost, ki bo potrjena
s strani Komisije za vodenje postopka prodaje gradu Turn ter da bo v roku 2,5 leti od
sklenitve prodajne pogodbe pričel s sanacijo
in revitalizacijo gradu Turn.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije
(dokumenti ne smejo biti starejši od dveh
mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V
primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
2.1. Dokazilo o državljanstvu:
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
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razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica).
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Podpisan in žigosan vzorec prodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 013330100018411 z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141998-10600709.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 5. 6. 2009, do 10. ure v glavni
pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10).
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni
ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
možno preveriti, da je zaprta tako, kot je
bila predana. Na ovojnici mora biti vidno
označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine Grad Turn«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb je javno in bo v
sejni sobi št. 28/1, prvo nadstropje, Mestne
občine Velenje, dne 5. 6. 2009, ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje postopka prodaje gradu Turn in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene nepremičnine.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Janji Kastelic od ponedeljka do petka med
10. in 12. uro na tel. 03/89-61-702.
Dokumentacijo, ki je navedena v 1., 3.,
4., in 5. točki V. dela tega razpisa (obrazce in prodajno pogodbo) lahko prevzamete pri isti osebi oziroma jo naročite in prevzamete po elektronski pošti na naslovu:
janja.kastelic@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Ob-3649/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07), Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja Občina Pivka z dne 8. 4. 2009
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt na naslovu Kolodvorska cesta 19,
v Pivki, s pripadajočimi zemljišči, in sicer:
– 237/19, stavbišče v izmeri 385 m2,
– 237/20, dvorišče v izmeri 112 m2,
– 237/22, dvorišče v izmeri 627 m2,
– 237/18, poslovna stavba v izmeri
144 m2, dvorišče v izmeri 151 m2, dvorišče
v izmeri 213 m2,
vse vpisane v vl. št. 646, k.o. Radohova
vas.
Predmet prodaje so vsa zgoraj navedena zemljišča skupaj. Skupna površina kompleksa znaša 1632 m2, od tega poslovno
stanovanjski enonadstropni objekt 385 m2,
ter manjši pritlični objekt 144 m2, ostalo so
funkcionalne površine. Skupna uporabna
tlorisna površina poslovno stanovanjskega
objekta znaša 878,44 m2.
V pritličju poslovno stanovanjskega
objekta se nahaja poslovni prostor v izmeri
46,64 m2, ki je v zasebni lasti in ni predmet
prodaje po tem razpisu.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet prodaje znaša 324.700,00 EUR.
Kupec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine – vrednosti nepremičnine v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije z navedbo: » plačilo varščine za javni razpis Kolodvorska 19 v Pivki«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati nasled
nje elemente:
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– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 1. 6.
2009 do 10. ure na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako:
»Javno zbiranje ponudb – Kolodvorska 19
– ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 1. 6. 2009 ob 12.30,
v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb
bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V
primeru, če je med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bodo lahko z
najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled
je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

Št. 478-301/2009
Ob-3653/09
Mestna občina Koper izdaja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ter sklepa o posamičnem
programu razpolaganja – prodaja nepremičnin na območju Sprememb in dopolnitev ZN
»Mejni prehod Škofije« št. 478-326/2009 z
dne 23. 4. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Koper
1. Zaradi realizacije Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije« se prodaja nepremičnina s
parc. št. 412/9, k.o. Plavje, v izmeri 827 m2,
za izklicno ceno 137.042,17 € (165,71 €/m2)
brez DDV.
2. Izklicna cena zemljišča je izračunana
na dan 31. 3. 2009.
3. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
5. Nepremičnina s parc. št. 412/9, k.o.
Plavje se nahaja znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«
(Uradni list RS, št. 93/07). Na navedeni nepremičnini je v skladu z določili navedenega
odloka namenjena izgradnja objekta, ki je
namenjen turističnim nastanitvenim enotam,
igralništvu, gostinstvu, prireditveni dejavnosti ter rekreaciji, zdravstvu in finančnim storitvam.
6. Rok plačila kupnine: najkasneje v
8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v
8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako za javni razpis št. 478-326/2009 s
pripisom »ponudba za nakup nepremičnine
s parc. št. 412/9, k.o. Plavje – Ne odpiraj«
najkasneje do vključno 2. 6. 2009. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene.
9. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-326-2009.
Rok za plačilo varščine je dne 2. 6. 2009.
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Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
11. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega
razpisa.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
zemljišče.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati
smernice in projektne pogoje za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve, ki so del
zazidalnega načrta.
20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
21. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 6.
2009, ob 10. uri.
22. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66462-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-3690/09
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah)
v izmeri 848 m2, na parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno,
za izhodiščno ceno 55.544,00 EUR.

2. Stanovanje št. 515 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni
v velikosti 67,33 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
60.260,00 EUR.
3. Stanovanje št. 323 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni
v velikosti 71,69 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
57.350,00 EUR.
4. Stanovanje št. 614 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 13 v Gornji Radgoni v velikosti 75,50 m2, na parc. št. 186/1,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
44.877,60 EUR.
5. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Kerenčičevi 7 v Gornji Radgoni v velikosti 90,52 m2, na parc. št. 99/2,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
31.072,81 EUR.
6. Stanovanje št. 5 v večstanovanjski
stavbi Negova 37 v velikosti 39,59 m2, na
parc. št. 1213/10, k.o. Negova, za izhodiščno ceno 12.739,99 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljišču, oziroma na nepremičnini
pod zap. št. 1 je možna gradnja objektov
v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«.
Stanovanja pod zap. št. 2., 3., 4., 5., in 6. so
nezasedena, oziroma prazna.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10%
od izhodiščne cene na Podračun pri
UJP
št.
01229-0100012643,
sklic
na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 2. 6.
2009 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – ponudba za odkup
– ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
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Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v
četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina
predmetnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Ob-3719/09
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Opis predmeta prodaje:
Občina Velike Lašče je na Portalu javnih naročil dne 11. 5. 2009, pod št. objave
JN3662/2009 objavila javno naročilo gradnje
po odprtem postopku. Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture
v poslovni coni Ločica na območju Občine
Velike Lašče. Komunalna infrastruktura, ki je
predmet tega razpisa se financira iz lastnih
sredstev ponudnika.
Predmet prodaje so zemljišča v poslovni
coni Ločica, ki jih je občina pripravljena prenesti v last najugodnejšega ponudnika, ki
bo zgradil komunalno infrastrukturo. Robni
pogoj sprejemljivosti ponudbe je 15.988 m2
zemljišč v poslovni coni in 6.737 m2 zemljišč v postopku spremembe namembnosti, in sicer parcele v vzhodnem delu cone –
parc. št. 1919/4 – del, 1923-del, 1925/2-del,
1926-del, 1931-del, 1932-del, 1933/2-del,
1930-del vse k.o. Turjak, ki so v projektu
označene kot P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9,
P10 P11, P12, P21, P22, P35, P36, P37,
P38, P40, P41, P42 v skupni izmeri 15.988
m2 in parceli št. 1928 in 1929 k.o. Turjak, ki
sta še v postopku spremembe namembnosti v okviru sprejemanja Občinskega pro-
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storskega načrta, v skupni izmeri 6.737 m2.
Zemljišča so v lasti Občine Velike Lašče,
do celote.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil izvedbo vseh del po razpisni dokumentaciji potrebnih za izgradnjo, dokončanje in
primopredajo za najnižjo ponudbeno ceno
izraženo v m2 zemljišča v coni, in ki se v
30 dneh po pridobitvi uspešnem tehničnem
pregledu za uporabno dovoljenje za predmet naročila prenese v last izvajalca.
3. Vrsta pravnega posla: izvedba javnega naročila s plačilom v obliki prenosa
lastninske pravice na nepremičninah.
4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je sreda, 3. junij 2009 do 8. ure.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj 120
od datuma, določenega za javno odpiranje
ponudb.
6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb:
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj –
ponudba – Občina Velike Lašče – Izgradnja
komunalne infrastrukture v poslovni coni
Ločica« na naslov: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Če je
ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov ponudnika.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva,
pravilna in primerna.
Ponudba ponudnika ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik ponudbe bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja
ponudb, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno
opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
V primeru, da bi naročnik po pregledu
ponudb ugotovil, da je ponudba formalno
nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na
dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo
naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
Naročnik bo ocenil kot najugodnejšo ponudbo ponudnika, ki bo vsa dela po razpisni
dokumentaciji izvedel za občino čim ceneje,
t.j. ponudil najmanj m2 zemljišč, ki so v lasti
občine in ki jih od občine prejme v last kot
plačilo za opravljeno delo po tej razpisni
dokumentaciji (npr. 15.000 m2).
V skladu z drugim odstavkom 80. člena
ZJN-2 ima naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega naročila.
7. Način in rok plačila kupnine
Izgradnja komunalne infrastrukture v
poslovni coni Ločica, najkasneje do 31. 5.
2010.
Rok izgradnje je pogoj za izbor najugodnejšega ponudnika v postopku javnega
naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni
coni Ločica«.
8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih
ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, v sejni sobi, in sicer v
sredo, 3. 6. 2009, z začetkom ob 8.30.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb:
Podrobnejše pogoje za udeležbo v postopku, informacije o predmetu prodaje in
način oblikovanja ponudbe v postopku javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja komunalne infrastrukture v
poslovni coni Ločica« je mogoče pridobiti
v razpisni dokumentaciji, ki je ponudnikom
dostopna na Portalu javnih naročil.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dobijo tudi na naslovu Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo ali posamezne predpisane obrazce prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: tajnistvo@odvetnik-muzina.si, s pripisom: Občina Velike
Lašče – Izgradnja komunalne infrastrukture
v poslovni coni Ločica.
Kolikor bi želeli ponudniki prejeti PGD
dokumentacijo, lahko slednjo prevzamejo
na naslovu Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni
obliki, preko portala javnih naročil. V imenu
naročnika bo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredoval odvetnik doc. dr.
Aleksij Mužina.
Kontaktna oseba naročnika je Jerica
Tomšič Lušin, tel. 01/781-03-70.
10. Objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Velike Lašče je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije,
na Portalu javnih naročil dne 11. 5. 2009,
pod št. objave JN3662/2009 in na spletni
strani http://www.velike-lasce.si/.
Občina Velike Lašče
Št. 478-148/2009
Ob-3736/09
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 –
ZLS – UPB 1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06), ki jo zastopa župan
Franc Bogovič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
matična številka: 5874572, ID št. za DDV:
SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovno stanovanjski prostor v poslovno stanovanjski stavbi v starem mestnem jedru
Krškega v idealnem deležu do 16,84% v
izmeri 188,00 m2, in sicer pritličja – poslovni
prostor, v izmeri 89,20 in I. nadstropja –
stanovanjski prostor, v izmeri 98,80, ki se
nahaja na naslovu Cesta krških žrtev 44
v Krškem, stoječa na parc. št. 2853/6 in
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1343,
k.o. Krško, kjer je kot lastnik nepremičnine
vknjižena Občina Krško v deležu do celote
(1/1).
Predmet prodaje je delno zaseden z najemnikom, ki ima na podlagi najemne po-

godbe predkupno pravico, ki pa jo mora
izkoristiti pri prvem postopku prodaje.
3. Izhodiščna cena
Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 58.000,00 EUR.
V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Pogoji javnega zbiranja ponudb
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z
veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih
vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da se zavežejo spremeniti namembnost dela stanovanjskega prostora za poslovno dejavnost,
– da v ponudbi predložijo program o izvajanju dejavnosti prodaje tradicionalnih
slovenskih izdelkov oziroma dejavnost, ki
prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in
znanj ter tradicije obrti na slovenskem v
prostoru v pritličju v katerem bo poslovna
dejavnost,
– da v ponudbi predložijo podpisani
osnutek prodajne pogodbe,
– podpisano izjavo o vračilu finančnega
vložka najemniku poslovnega prostora za
investicije izvedene s soglasjem najemodajalca,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da predložijo vse zahtevane priloge.
4.2 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije,
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30
dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 7. 2009.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v
primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.3 Obvezne priloge k ponudbi:
1. Program o izvajanju dejavnosti prodaje tradicionalnih slovenskih izdelkov oziroma
dejavnost, ki pripeva k ohranjanju kulturne
dediščine in znanj ter tradicije obrti na slovenskem v bodočem poslovnem prostoru, ki
bo predmet prodaje.
2. Podpisan osnutek prodajne pogodbe,
ki izrecno določa, da je kupec seznanjen, da
je v teku izdelava idejne zasnove celovite
ureditve stavbe stoječe na parc. št. 2853/6,
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k.o. Krško in da bo kupec Občini Krško podal brezpogojno soglasje k izbranim idejnim zasnovam oziroma k dokumentaciji o
obnovi, rekonstrukciji ali v primeru nadgradnje dodatne etaže, za katero bo izdelan
ustrezen projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
3. Podpisano izjavo ponudnika za povrnitev finančnih vlaganj izkazanih z verodostojnimi listinami najemniku, v poslovni prostor,
ki je lociran v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe, ki je del predmeta prodaje v roku 30
dni od izbora ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško, najkasneje do 1. 6. 2009 do 12. ure
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup solastniškega deleža stanovanjsko poslovne stavbe
na naslovu CKŽ 44, Krško«.
Komisijsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 1. 6. 2009 ob 12.30 v prostorih
Občine Krško.
5. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije št.:
01254-0100008120 z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb – poslovni prostor
na naslovu CKŽ 44«. Vplačana varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne
v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne
sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v
pogodbenem roku, zapade varščina v korist
Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Kriterij izbire
Idealni delež nepremičnine je naprodaj
po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo
ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup
idealnega deleža stanovanjske stavbe, izbral na podlagi meril:
a)
– višina cene (62 točk), 1. najvišja cena,
– višina cene (61 točk), 2. najvišja cena,
– višina cene (60 točk), 3. najvišja cena.
b)
– program obnove s terminskim planom
(22 točk), obnova do 31. 12. 2009,
– program obnove s terminskim planom
(10 točk), obnova do 2011.
c)
– program dejavnosti prodaje tradicionalnih slovenskih izdelkov (16 točk), prodaja
najmanj 5 različnih slovenskih izdelkov,
– program dejavnosti prodaje tradicionalnih slovenskih izdelkov (10 točk), prodaja
najmanj 2 različnih slovenskih izdelkov.
6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena
izbira na podlagi predloženih ponudb, se
bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na
katero se povabi vse ponudniki, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo
objavljena na spletni strani Občine Krško.
Komisijsko odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo
imenuje župan, in po zaključku postopka
predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena.
Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do
sklenitve pravnega posla, ne da bi za to
navedel razloge.
6.3. Občina Krško si zadržuje predkupno
pravico do predmetne nepremičnine v primeru nadaljnje prodaje.
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6.4. Občina Krško si prav tako pridržuje
pravico do spremembe pri določitvi površine
predmeta prodaje in deleža v celotni stanovanjsko poslovni stavbi, po vzpostavitvi
etažne lastnine.
6.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi.
7. Plačilni pogoji
Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo bo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe in plačati kupnino
v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem
primeru zapade v korist Občini Krško. Po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
je bistvena sestavina pravnega posla. V
primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina
prav tako zapade v korist Občine Krško.
Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb, natančnejše podatke o
predmetu javnega zbiranja ponudb in informacije za ogled nepremičnine, dobijo
interesenti na Občini Krško na tel. 07/4981-295 pri Janko Avsec oziroma na tel.
07/49-81-279 pri mag. Jordan Janji. Ogled
nepremičnine in dokumentacije v zvezi z
nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine
Krško in v Uradnem listu RS.
Občina Krško

Stran

1222 /

Št.

36 / 15. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3611/09
LIPA, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, objavlja

Ob-3612/09
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15,
1000 Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2008

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008

Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.

5.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
IV.

Postavka

Znesek v
EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno
višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
nad odhodki
Presežek odhodkov
nad prihodki

24.329

48.859

4.333
48.232
261
52.826

2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva na
računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
Kratkoročne obveznosti
iz poslovanja
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

442.824,20

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

492.093,34

3.

Članarina

183.688,16

4.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

5.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino

6.

Drugi prihodki
Celotni prihodki

6.

Druga sredstva
Skupaj sredstva

2.001.596,17

787.053,43

Obveznosti do virov
sredstev

1.

Ustanovitveni
vložek*

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

666.226,78

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

23.943,39

Druge obveznosti
do virov sredstev

286.729,32

Skupaj viri sredstev

787.053,43

ustanovitveni
vložek

476.369,19

minus nepokrita izguba iz leta 2007

221.602,58

3.

4.

*

39.542,94

6.498,82

II.

390.267,78

453.179,75

Znesek v EUR

–189.846,06

minus davek od dobička iz leta 2007

628,17

minus presežek
odh. nad prihodki v
letu 2008

443.984,50

Odhodki

1.

Stroški volitev skupaj:

473.948,27

stroški referendumske kampanje

34,96

stroški državnozborskih volitev

Socialni demokrati

473.913,31

Drugi stroški in izredni odhodki

1.971.632,40

Celotni odhodki

2.445.580,67

Št. 2153-2/2009/5
Ob-3632/09
V register političnih strank se vpiše politična stranka Stranka enakih možnosti
Slovenije, s skrajšanim imenom SEM
Slovenije in s kratico imena SEM-Si ter
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta
18 a. Znak stranke je napis SEM – Si na
beli podlagi, pod njim pa napis STRANKA
ENAKIH MOŽNOSTI v pomanjšani velikosti širine gornjega znaka, vse v rdeči barvi
Pantone 1795C (procesne vrednosti C0%,
M94%, Y100%, K0%), v črkovni vrsti Times
New Roman.
Kot zastopnica politične stranke Stranke
enakih možnosti Slovenije se v register političnih strank vpiše Helena Pečarič; EMŠO:
0610971505284, državljanka Republike
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Spodnje
Škofije, Spodnje Škofije 156.
Matična številka politične stranke je:
4010086.

2.

III.

Presežek prihodkov
nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov
nad prihodki

946

443.984,50

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju ob 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

Sredstva

1.

Opredmetena
osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

6.636,41

3.

Kratkoročne finančne naložbe

50.630,40

393

4.

20.414
20.807
LIPA

Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev

31.233,67

5.

Denarna sredstva
na računih

12.051,95

19.861
20.807

Postavka

II.

20.414

Znesek v
EUR

Znesek v EUR

I.

52
73.240

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.

Zap. Postavka
št.

Zap.
št.

680.002,18

je skupaj

–189.846,06
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2009-2
Ob-2904/09
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Vrtca Koroška
vrata, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor
na podlagi odločbe številka 14110/115/93, z
dne 3. 6. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 115,
z dne 2. 6. 1993, se z dne 31. 3. 2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pod zaporedno številko 10/09, z dne
31. 3. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3671/09
Likvidacijski upravitelj družbe Strenia,
proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne opreme, d.d. – v likvidaciji, matična številka 5459974000, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2009/11086, z dne 23. 4. 2009 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena ZGD-1 objavlja poziv upnikom,
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe Strenia, proizvodnja, popravila in vzdrževanje
strojne opreme, d.d. – v likvidaciji.
Prijave terjatev je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja, na sedež družbe
Strenia, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne opreme, d.d. – v likvidaciji,
Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj
in višino terjatev.
Hkrati likvidacijski upravitelj poziva dolžnike družbe Strenia, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne opreme, d.d. – v
likvidaciji, da brez odlašanja poravnajo svoje
obveznosti do družbe.
Strenia d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj: Rok Habinc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3717/09
Direktor družbe E-NEP d.o.o., Tičnica 24, Vrhnika, ki je vpisana v sodno/poslovnem registru AJPES z matično številko
1659316000, v skladu z določbo 520. člena
ZGD-1 drugič objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe v višini
124.697,50 EUR se zmanjša za znesek
80.000,00 EUR, tako, da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 44.697,50 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike,
ki so družbi znani, bo direktor družbe pozval
neposredno.
E-NEP d.o.o.
Direktor Edvard Mivšek

Sklici skupščin
Ob-3701/09
Preklic
Uprava družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Kranjska cesta 14, Naklo
preklicuje skupščino delniške družbe, sklicane za 21. 5. 2009 ob 15. uri, v Naklem,
Kranjska cesta 14. Sklic skupščine je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 30, dne 17. 4. 2009.
TAB-SYSTEMS d.d.
Tomaž Bergant – predsednik uprave
Ob-3613/09
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje

17. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 17. 6. 2009 ob
16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Tatjane Primožič
in Jane Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Marka
Burnika za predsednika skupščine in Elvisa
Štembergerja za namestnika predsednika
skupščine. Mandat predsednika in namestnika predsednika skupščine traja 4 leta od
dneva izvolitve.
3. Letno poročilo za leto 2008, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 3/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 je v višini 551.969 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v
višini 525.426 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Izplačilo se izvede v
roku treh mesecev po seji skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008
v višini 26.543 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 3/2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
Možina med 9. in 13. uro na sedežu družbe
do vključno 15. 6. 2009. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega
pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora
vsebovati priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
pooblastilo pravne osebe pa priimek in ime,
naslov in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež
in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine od 15.30 dalje na kraju
skupščine. Gradivo za zasedanje skupščine
z utemeljitvami predlogov sklepov, z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
na vpogled v glavnem tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan med 9. in 13. uro
od sklica skupščine dalje.
IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
mag. Uroš Mikoš
uprava

Ob-3614/09
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
8. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova
4, Ljubljana, dne 17. 6. 2009 ob 16.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Tatjana Primožič
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Letno poročilo za leto 2008, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 je v višini 440.336 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 v višini 429.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 v višini 11.336 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bosta zbirali Jana Možina in Tatjana
Primožič med 9. in 13. uro na sedežu družbe
do vključno 15. 6. 2009. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število
glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine od 15.30 dalje na kraju
skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov, z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
na vpogled v glavnem tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan med 9. in 13. uro
od sklica skupščine dalje.
IBE Holding, d.d., partnerska družba
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-3615/09
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje
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12. redno skupščino,
ki bo v sredo, dne 17. 6. 2009, ob 14. uri
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.
Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2008, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Mlinostroj
d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1 Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 88.181 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje družba Ripro d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do 15.
6. 2009, sicer nima pravice do udeležbe na
skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
(letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od 11. maja
2009 do 12. junija 2009, vsak delovni dan
od 14. do 15. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Št. 10/2009
Ob-3616/09
V skladu s točko 6.6 Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64,
Velenje, uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v petek 19. 6. 2009, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Dijana Viš
nar,

– za preštevalki glasov Olga Seitl in Marija Balog.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2008 in Poročilom
nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu
ZGD-1.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1.
Letno poročilo in Poročilo nadzornega
sveta sta delničarjem dostopna na sedežu
družbe APS d.d.
2./1 Razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2008.
Predlog sklepa: družba APS d.d. uporabi
čisti dobiček poslovnega leta 2008, v višini
82.381,77 EUR za pokrivanje bilančne izgube preteklih let.
2./2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS
d.d., s katero potrjuje in odobrava njuno delo
v poslovnem letu 2008.
3. Seznanitev skupščine s podaljšanjem
mandata direktorju družbe APS d.d. Urošu
Zagoričniku.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z sklepom nadzornega sveta z dne 23. 4.
2009 o imenovanju dosedanjega direktorja
Uroša Zagoričnika za ponovni 5 letni mandat in sicer za obdobje od 1. 6. 2009 do
31. 5. 2014.
4. Uskladitev šifer dejavnosti družbe zapisanih v Statutu družbe APS d.d. na osnovi
standardne klasifikacije 2008.
Predlog sklepa: uskladiti šifre dejavnosti
družbe zapisane v Statutu družbe APS d.d.
5. Spremembe Statuta družbe APS d.d.
zaradi uskladitve šifer dejavnosti na osnovi
standardne klasifikacije 2008.
Predlog sklepa: zaradi uskladitve šifer
dejavnosti na osnovi standardne klasifikacije 2008 vnesti spremembe v Statut družbe
APS d.d.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta, je
na voljo na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe APS d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
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je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava APS, d.d.
Uroš Zagoričnik
Ob-3617/09
Na podlagi 32. člena statuta delniške
družbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje
15. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v torek, dne 16. junija 2009 ob 15. uri na
sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, nagrajevanju uprave in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2008 je izkazan
v znesku 3.618.672,29 EUR.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 176.998,40 EUR, kar pomeni:
– vrednost bruto dividende 3,20 EUR,
– vednost neto dividende 2,56 EUR.
Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2000.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
3.3. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu:
a) Izplačilo nagrade upravi bruto 6.500,00
EUR;
b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
bruto 6.500,00 EUR.
3.4. Bilančni dobiček v višini 3.441.673,89
EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2008, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2008.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v euro in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 55.773.000,00 SIT, se preračuna v
euro na način iz prvega odstavka 693. člena
Zakona o gospodarskih družbah tako, da
ta znaša 232.573,41 EUR. Razlika v višini
163,19 EUR, ki nastane pri preračunu po
navedenem določilu, se pokrije iz drugih
rezerv iz dobička.
Družba uvede kosovne delnice tako, da
se vsaka delnica z nominalnim zneskom
4,17 EUR nadomesti z 1 kosovno delnico
in je po zamenjavi osnovni kapital družbe v
višini 232.573,41 EUR razdeljen na 55.773
navadnih kosovnih delnic.
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5. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in po novem
glasi:
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov
24.330 Hladno oblikovanje profilov in
pregibanje
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje.
6. Spremembe in dopolnitev statuta in
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Spremembe statuta so v času od sklica
do 3 dni pred skupščino na vpogled delničarjem na razpolago na upravi družbe.
Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da izdela čistopis glede
na sprejete spremembe in dopolnitve ter za
priglasitev v sodni register.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino med
12. in 14. uro pri upravi družbe.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji
ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 16. junija 2009
ob 16. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 12/2009
Ob-3618/09
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
14. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron Gorenje
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 18. 6. 2009, ob 13. uri,
v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine: ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednico skupščine se določi: Marijo Sušin, za preštevalki glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008 in z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2008 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za leto 2008.
3. Sklep o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa: prvi stavek 3. člena statuta se spremeni in glasi: Osnovni kapital
družbe znaša 362.489,57 EUR in je razdeljen na 86867 navadnih prosto prenosljivih
kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Sprejme se čistopis statuta družbe, ki
vsebuje spremembe, sprejete s sklepom te
točke.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Gorenjih Skopicah 46, 8262 Krška vas,
v prostorih uprave, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, v času od 8. 6. 2009 do 16. 6.
2009.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Ob-3619/09
Na podlagi 20. člena statuta DP JUB d.d.
in 295. člena ZGD-1 sklicuje uprava družbe
DP JUB d.d.
12. sejo skupščine,
ki bo dne 18. 6. 2009, ob 15. uri v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra
družbe JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika ter preštevalke glasov.
1.1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika, ki bo vodil njeno 12. sejo.
1.2. Izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli preštevalko glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sklepa ni.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 1.578.444,98 €,
ki se oblikuje iz dobička leta 2008 v višini
767.038,58 € in zmanjšanja drugih rezerv iz
dobička v višini 811.406,40 €.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlogi sklepov:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2008, v višini 1.578.444,98 € se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2008, v višini
767.038,58 € se odvede v druge rezerve
iz dobička;
– dividende se izplačajo iz naslova rezerv
iz dobička leta 2000, v višini 811.406,40 €;
2.3.2. Do izplačila dividend je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2009.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje
njegovega nadomestnega člana.
3.1. Seznanitev skupščine z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta Vladimirja
Freceta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z odstopno izjavo člana nadzornega
sveta Vladimirja Freceta, na podlagi katere
mu je članstvo v nadzornem svetu prenehalo z dnem 15. 5. 2009.
3.2. Imenovanje Mitje Cesarja kot nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
imenuje Mitjo Cesarja za nadomestnega
člana v nadzornem svetu DP JUB d.d. za
obdobje do konca mandata nadzornega
sveta, to je do 20. 7. 2010.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2009 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12. do 13. ure od dneva objave
dnevnega reda do 18. 6. 2009.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 15. 6. 2009 oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki imajo pisno pooblastilo. Seje skupščine se
lahko udeležijo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisno pooblastilo in bodo najkasneje tri dni pred sejo pisno
prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi
družbe tako, da le-ta prispe na sedež družbe
najkasneje do vključno 15. 6. 2009. Delničarji
morajo biti vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne možne prijave na skupščino.
Če na prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Štefan Hoyer
direktor DP JUB d.d.
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Št. 09-001931/0183
Ob-3622/09
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje
19. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 6. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in
dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika se izvoli odvetnik Kristijan
Anton Kontarščak, za preštevalca glasov
pa osebi, ki ju predlaga uprava. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Romana
Gajšek.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2008, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2008 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2008.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2008 znaša 910.706,62 EUR in je
sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2008 v višini 659.097,19 EUR
in prenesenega čistega dobička v višini
251.609,43 EUR, se, zmanjšan za znesek
že izplačanih vmesnih dividend v višini 0,40
EUR bruto na delnico uporabi na naslednji
način:
– 0,45 EUR bruto na delnico, pomnoženo s številom delnic, ki so upravičene do
dividende, za dividende;
– preostanek ostane nerazporejen.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na drugi dan po dnevu skupščine vpisani
v centralni register KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d. kot imetniki delnic.
Do dividend ni upravičena družba Varstroj,
d.d. iz naslova lastnih delnic.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh delih in sicer 0,25 EUR bruto na
delnico, najkasneje do 30. 6. 2009 ter 0,20
EUR bruto na delnico, najkasneje do 30. 9.
2009.
2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za poslovno leto 2008, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu.
2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2008, s čimer se
potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2009 se imenuje
revizijska družba EBIT, revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o.,
Velenje.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na tretji dan pred skupščino in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti do-

kument o zakonitem zastopstvu delničarjev
(izpisek iz sodnega registra oziroma sklep
o imenovanju).
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, kakor tudi
utemeljitev sklepov skupščine je na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, od sklica skupščine do dneva skupščine od 9. do
13. ure.
Varstroj d.d., Lendava
Ob-3623/09
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 15. 6. 2009 ob 10. uri v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič. Za
sestavo zapisnika bo skupščini prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2008 ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, ter čistopis statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ukanc 6,
Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
predsednik uprave
Št. 46
Ob-3624/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 19. junija 2009, ob 12. uri v
prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2008 in
revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom družbe, s poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Vrednost bilančnega dobička leta 2008
je 367.337,49 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 121.251,54
EUR, skupaj =488.589,03 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička:
1) =30.000,00 EUR sredstev se razporedi v rezerve za lastne delnice;
2) =23.050,00 EUR se razdeli v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe dva dni pred skupščino. Izplačilo
dividend bo izvršeno v 90 dneh po zakonsko
določenem pritožbenem roku;
3) =244.000,00. EUR se razporedi v druge rezerve;
4) =191.539,03 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina družbe upravi
in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje Upravi pooblastilo
za nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih
delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev.
Nakupna cena delnice ne sme biti nad
knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem
poslovnem poročilu. V primeru prodaje se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene lastnih delnic.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da izvede postopek za izbiro
revizorja družbe za poslovno leto 2009, če
bo revizija potrebna.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
vključno 16. 6. 2009. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
V tem času boste najavljeni udeleženci s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine, do dneva skupščine, v
času od 8. do 10. ure v tajništvu družbe.
Delničarji naj svoje morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v
7. dneh po objavi sklica.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško
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Ob-3638/09
Na podlagi 7.3 točke Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, sklicuje uprava
družbe
14. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 16. junija 2009, ob 13. uri,
v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva ulica 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Katja
Blažič, v verifikacijsko komisijo Karmen Przybylski in Zvonka Drašček.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2008 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2008.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2008
znaša 427.014,00 EUR in je sestavljen iz
prenesenega čistega poslovnega izida iz
leta 2007 (169.446 EUR) in čistega poslovnega izida iz leta 2008 (257.568 EUR) se
uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
94.218,40 EUR se izplača delničarjem v
obliki dividend. Na vsako delnico se izplača
0,80 EUR dividende v bruto znesku. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani pri KDD – Centralno klirinško
depotna družba d.d., Ljubljana na dan 12. 6.
2009. Dividende bodo izplačane najkasneje
do 30. 9. 2009, na način, določen s sklepom
uprave.
– del bilančnega dobička v višini 332.796
EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev za mandatno
obdobje štirih let.
Predlog sklepa: Igorja Makaroviča se
po izteku obstoječega mandata 15. 6. 2009
imenuje za člana v nadzornem svetu za
mandatno obdobje nadaljnjih 4 let.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) Po predlogu uprave se spremeni 2.
člen statuta družbe zaradi uskladitve dejavnosti SKD v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. Sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje
d.d., ki je usklajen s sklepom o uskladitvi
dejavnosti.
7. Sprejem sklepa o pooblastilu upravi za
nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča direktorja družbe
Manufaktura Trgovsko podjetje d.d. za dobo
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni
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nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi
delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Direktor družbe pridobiva lastne delnice
po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR
za delnico in hkrati ni nižja od zneska 12,00
EUR za delnico.
Direktor družbe lahko pridobiva lastne
delnice za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi. Če direktor družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenim namenom pridobljenih delnic družba ne potrebuje
več, jih lahko odsvoji tretjim po povprečni
nakupni ceni povečani za stroške financiranja in po predhodnem soglasju nadzornega
sveta, ob istem pogoju (predhodno soglasje
nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje
revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 16. junij 2009
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo
biti pisna in ostanejo družbi.
Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skladno določilom XII. poglavja Zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici v Sedejevi ulici 6 vsak
delovni dan od prvega dne po objavi sklica
od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku
7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po
pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Manufaktura Trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-3641/09
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in 47. člena Statuta
delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 16. junija 2009, ob 11.30, na
sedežu družbe Ladja 10, Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe

svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
»Za predsednika skupščine se izvoli Drago Škerget. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita Jana Skočir in Tadeja
Pfajfar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.«
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o pokrivanju izgube in uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Čista izguba poslovnega leta 2008 v
višini 1.056.235,53 EUR se pokrije iz dobička preteklih let (leto 2004).
c) Bilančni dobiček v višini 4.496.589,77
EUR ostane nerazporejen.
d) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: »Za revizorja družbe Goričane,
tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno
leto 2009 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, d.o.o.«
Gradivo za skupščino, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila, so po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Goričane, tovarna papirja Medvode,
d.d.,
uprava družbe
Št. 5458
Ob-3651/09
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe
sklicuje
15. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v četrtek, dne 18. 6. 2009 ob 16. uri,
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička za leto 2008 s podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta GP Radlje d.d.
6. Podelitev pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic.
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7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 15. redno skupščino GP Radlje
d.d.
K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih _________ % glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana.
K tč. 2 – Izvoli se predsednik skupščine
Mirko Petrič, za preštevalki glasov pa Bernarda Rek in Monja Pernarčič. Skupščini
prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova
cesta 1A, Slovenj Gradec.
K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč. 4 – Bilančni dobiček za leto 2008 v
vrednosti 431.308,29 EUR se uporabi:
a) za dividende
(1 EUR/delnico):
b) za rezerve iz
dobička:
c) ostane
nerazporejen čisti
dobiček:
d) za druge
namene:

51.806,00 EUR
–
379.502,29
EUR
–

K tč. 4.1. – Podeli se razrešnica upravi
in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2008.
K tč. 5 – Zaradi zagotovitve možnosti delitve dobička delavcem se besedilo statuta
GP Radlje d.d. v poglavju »Letno poročilo, dobiček in dividenda ter nagrada upravi družbe na dobičku« dopolni s sledečim
besedilom:
»8.7. Dobiček družbe se lahko uporabi
za udeležbo delavcev pri dobičku. O delitvi
odloča uprava družbe v skladu z veljavno
zakonodajo in notranjimi predpisi družbe.«
K tč. 5.1 – Zaradi uskladitve besedila statuta GP Radlje d.d. v poglavju »Rezerve za
lastne delnice« z veljavno zakonodajo, se
besedilo 9.1. točke statuta spremeni, tako
da se poslej glasi:
»9.1. Družba sme pridobivati lastne delnice za namene določene od prve do tretje
alineje prvega odstavka 247. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1). Lahko jih
pridobi tudi na podlagi osme alineje 247. člena ZGD-1, tj. pooblastila skupščine za nakup
lastnih delnic, ki velja največ 36 mesecev
in določa najvišjo in najnižjo nakupno ceno,
kakor tudi število teh delnic. Takšna pridobitev lastnih delnic je dovoljena le, če družba
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi
zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali
statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo
uporabljati za plačilo delničarjem in, če je za
delnice plačan celotni višji emisijski znesek.
Skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, presegati vrednosti 10% osnovnega
kapitala.«
K tč. 6 – Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena ZGD-1 in 9.1. točko statuta
GP Radlje d.d. podeljuje upravi pooblastilo
za nakup delnic družbe GP Radlje d.d. –
lastnih delnic.
Družba lahko pridobi lastne delnice, kolikor ima za ta namen oblikovane rezerve,
in sicer za nakupno ceno po delnici, ki ni
nižja kot 5% knjigovodske vrednosti delnice
in ni višja kot 70% knjigovodske vrednosti

delnice. Uprava lahko skladno s tem pooblastilom pridobi 5.108 delnic.
Lastne delnice pridobljene na podlagi
tega pooblastila bo družba namenila:
1. za ustvarjanje kapitalskih dobičkov
2. za nagrajevanje zaposlenih.
Delež delnic pridobljenih na podlagi tega
pooblastila skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati
vrednosti 10% osnovnega kapitala družbe.
Pooblastilo se podeljuje za obdobje 36
mesecev, šteto od datuma sprejetja tega
sklepa.
Družba mora pri pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic upoštevati določila Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in drugih
predpisov, ki urejajo to materijo ter določila
statuta GP Radlje d.d.
K tč. 7 – Za revizorja za leto 2009 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d. imenuje revizorja ABC revizija d.o.o., družba za
revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta
101, 1000 Ljubljana.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in spremembe ter dopolnitve statuta oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo uprave
Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na
skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-3658/09
Na podlagi 50. člena statuta družbe Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d. uprava
sklicuje
15. redno skupščino
družbe Gostinsko podjetje »DAJ-DAM«
d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v četrtek, 18. 6. 2009 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.;
– preštevalca glasov: Matevž Kogej in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v znesku
208.115,13 EUR se v celoti prenese v naslednje leto.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.daj-dam.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
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Ob-3659/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 9.3. točke statuta družbe
M Sora, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg
svobode 2, 4226 Žiri, uprava družbe sklicuje
3. redno skupščino
delničarjev družbe M Sora, trgovina in
proizvodnja, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 18. 6. 2009, ob 17. uri
v prostorih Gasilskega doma na Dobračevi,
Loška cesta 64, Žiri.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
izvoli predsedujočo skupščini Moniko Žust
in preštevalki glasov Barbaro Dolenc in Marijo Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se seznani z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Skupščina delničarjev sprejme sklep,
da bilančni dobiček v višini 1.459.654,97
EUR ostane nerazporejen.
2. Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 imenuje družbo
Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Murska Sobota.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo za nakup lastnih delnic
po najnižji ceni 1.001,50 EUR za delnico in
najvišji ceni 2.700,00 EUR za delnico.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe M Sora d.d.
Predlog sklepov:
1. Dopolni se prvi odstavek točke 3.1.
Statuta, ki določa dejavnost družbe, tako, da
se dodajo nove šifre in nazivi dejavnosti:
71.129 Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.
2. Spremeni se točka 6.9. Statuta družbe, tako, da se glasi: Posamezni delničar
ima lahko največ do 5 (pet) % vseh izdanih
delnic, razen delničarja KGZ M Sora z.o.o.,
ki ima lahko do 20 (dvajset) % vseh izdanih
delnic.
Gradivo za skupščino delničarjev, vključno z letnim poročilom uprave, revizijskim
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poročilom in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
M Sora d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo v tajništvu družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M Sora d.d.
direktor
Aleš Dolenc, univ. dipl. ekon.
Ob-3660/09
Upravni odbor družbe Velo nepremičnine, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta
družbe sklicuje
4. redno skupščino
družbe Velo nepremičnine, upravljanje
naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2009 ob 12.30, v sejni
sobi, v prostorih uprave družbe v IV. nadstropju poslovne stavbe, na naslovu Celovška c. 150, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa kot ga predlaga upravni odbor: skupščina za predsednika izvoli
odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Na predlog upravnega odbora se sprejmeta naslednja sklepa:
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 147.726,36 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2009, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
predsednika in članov upravnega odbora
družbe v poslovnem letu 2008 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Sikošek Jože.
Letno poročilo za poslovno leto 2008, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila ter predlogi sklepov z utemeljitvami
so dostopni delničarjem na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu v 4. nadstropju poslovne
stavbe na Celovški c. 150, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 12. uro, ves čas od dneva
objave sklica skupščine do dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava je pravočasna,
če jo družba prejme vsaj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila
za zastopanje na skupščini morajo biti pisna in predložena družbi pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu, na naslovu: Celovška c.
150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure
pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Velo nepremičnine, d.d.
predsednik UO
Poljanšek Leopold
Ob-3661/09
Uprava družbe Velo, trgovina na veliko in
malo, d.d. Ljubljana, na podlagi 295. člena
ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Velo trgovina na veliko in malo
d.d., Ljubljana, Celovška c. 150,
ki bo dne 19. 6. 2009, ob 12. uri v sejni
sobi v prostorih uprave družbe, Celovška
c. 150, Ljubljana, v 4. nadstropju poslovne
stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in
za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo
Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 210.922,29 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2009, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2008 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek.
Letno poročilo za poslovno leto 2008,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ta sklic skupščine ter predlogi sklepov z utemeljitvami, so dostopni
delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani,
v tajništvu družbe v 4. nadstropju poslovne
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stavbe na Celovški c. 150, vsak delavnik
med 9. in 12. uro, ves čas od dneva objave
sklica skupščine do dne skupščine. Sklic
skupščine ter predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.velo.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in predložena družbi pred
zasedanjem skupščine.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Velo, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-3662/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.5. točke Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta
73a, Sežana, sklicuje direktor družbe
14. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d.,
Partizanska cesta 73a, Sežana,
ki bo v četrtek dne, 18. 6. 2009 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino
je istega dne med 12.30 in 13. uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Za predsednika skupščine se izvoli Može
Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Suzana in Fabjan Karmen, na seji skupščine
bo prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto
2008, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008,
1.175.781,22 EUR, ki je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2008 – 552.243,29 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2007 – 198.898,49 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2006 – 179.004,78 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2005 – 97.845,82 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2004 – 69.260,49 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2003 – 76.056,01 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2002 – 2.472,34 EUR.
Predlog uporabe bilančnega dobička je
naslednji:
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 68.526,00 EUR prenesenega čistega
dobička družbe iz leta 2002 in del iz leta
2003 za dividende delničarjem v višini 0,47
EUR bruto na delnico,
– bilančni dobiček v višini 1.107.255,22
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev, ki
so tri dni pred skupščino vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru KDD-Centralna klirinško depotna družba
Ljubljana. Terminski plan izplačila dividend
posameznim delničarjem je sestavni del predloga uporabe bilančnega dobička.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje revizorska družba LM Veritas družba za
revizijo in računovodsko svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov pod točke ena,
dve, tri in pet sta uprava in nadzorni svet
družbe, pod točko štiri pa nadzorni svet
sam.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago vsem delničarjem od dne
objave do vključno 18. 6. 2009, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri KDD, tri dni pred sejo skupščine
in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 15. 6. 2009. Pooblastilo
mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v enem tednu po objavi sklica
skupščine. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob
13.30 v istem prostoru in bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Marmor, Sežana d.d.
uprava družbe-direktor
Ciril Sigulin
Ob-3663/09
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta
družbe Butan Plin d.d. Ljubljana, sklicu-

Št.

36 / 15. 5. 2009 /

Stran

1231

je uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana,
Verovškova 70
13. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek 18. 6. 2009 ob 11.30, v
sejni sobi Grand Hotela Metropol, Obala
77, Portorož.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto
2008. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2008.
4. Razdelitev dobička za leto 2008.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlog uprave o razdelitvi dobička za
leto 2008.
5. Nagrade in sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sprejme se predlog izplačila nagrad članom NS za leto 2008.
Sprejme se sklep povečanja sejnin članom NS.
6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe
v letu 2009, se imenuje predlagano revizorsko hišo.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje, kot za pooblaščence.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1
uro pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan na sedežu družbe ali
na tel. 01/58-89-813.
Butan plin d.d. Ljubljana
Ob-3664/09
Na podlagi točke 4.5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
13. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 18. junija 2009, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine v sestavi,
kot je predlagana v gradivu za skupščino.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji je navzoč notar Gregor Kovač.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2008 znaša 307.009,49 EUR. V skladu s
statutom se 30.700,94 EUR razporedi za
povečanje statutarnih rezerv, po sklepu
uprave in nadzornega sveta se 138.154,27
EUR nameni za nakup lastnih delnic družbe. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.122.799,84 EUR in preostanek čistega
dobička leta 2008 v višini 138.154,28 EUR
ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Pripojitev družbe Step, d.o.o. k matični
družbi Celjski sejem, d.d.
Predlog sklepa: družba Step, d.o.o., Dečkova 1, Celje, se z dnem 31. 10. 2009 pripoji
k matični družbi Celjski sejem, d.d.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta in stopijo v veljavo
1. 1. 2010. Do 31. 12. 2009 ostaja v veljavi
obstoječi statut.
7. Potrditev pooblastila upravi in upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča do 31. 12. 2009
upravo in od 1. 1. 2010 upravni odbor družbe, da lahko kupi lastne delnice družbe s
tem, da:
a) Najvišja nakupna cena 1 delnice sme
dosegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
c) Pridobijo se sredstva oziroma viri in
oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic
v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
d) Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
e) Prednostna pravica delničarjev je pri
realizaciji pooblastila oziroma nakupa in prodaje lastnih delnic, pod zgoraj zapisanimi
pogoji, izključena.
8. Odpoklic in prenehanje mandata članov nadzornega sveta in Imenovanje članov
upravnega odbora.
Predlog sklepov:
a) Na osnovi pisne odstopne izjave Miroslava Kluna, ki jo je dal 7. 1. 2009 zaradi nezdružljivosti s poslansko funkcijo, se predčasno odpokliče s funkcije člana nadzornega
sveta. Kot nadomestni član se izvoli Miran
Gracer.
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b) Z začetkom veljavnosti sprememb statuta, preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta:
1. Gracer Miran,
2. mag. Otorepec Robert,
3. Šolar Jože,
4. Šrot Bojan,
5. Travner Anton.
c) Od 1. 1. 2010 se za petletni mandat
izvolijo člani upravnega odbora:
1. mag. Otorepec Robert, kot predstavnik delavcev,
2. mag. Pangerl Franc,
3. Šrot Bojan,
8. Določitev sejnine za člane upravnega
odbora.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom upravnega odbora določijo mesečne nagrade in sejnine,
kot je predlagano v gradivu za skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava in
člani nadzornega sveta se skupščine lahko
udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Celotno gradivo za skupščino, vključno s
spremembami statuta iz 6. točke dnevnega
reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe do skupščine, vsak delovni dan od
10. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-3665/09
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
14. skupščino delničarjev,
dne 18. 6. 2009 ob 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o
njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
Žužej Franca, ter dve preštevalki glasov:
Urankar Evelin in Kramer Andrejo.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2008. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 560.950,86
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
60.132,73 EUR oziroma 1,54 EUR bruto
za delnico, se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz ostanka prenesenega čistega dobička za leto 2003.
Pri obračunu dividend se lastne delnice
odštejejo od stanja v delniški knjigi.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
8. 6. 2009. Dividende se izplačajo do konca
leta 2009.
c) O delu bilančnega dobička v višini
500.818,13 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Volitev članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da je članom nadzornega
sveta, ki so bili imenovani na 10. skupščini
delničarjev, dne 27. 7. 2005, potekel mandat. Zato je potrebno izvoliti dva člana nadzornega sveta in se predlaga:
a) izvolitev članov nadzornega sveta,
b) seznanitev s člani nadzornega sveta
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
a) Izvolijo se člani nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta za obdobje štirih let:
Vid Korber, univ. dipl. inž. in Marjan Vengust, dipl. inž. gradb.
b) Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki ga je
izvolil svet delavcev: Evelin Urankar, ekon.
5. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave, skupščina določi
nagrade in povračila stroškov v predlagani
višini:
– predsednik: 130 EUR,
– člani: 90 EUR.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic, poslovanje s skladom lastnih delnic ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme presegati
80% knjigovodske vrednosti na dan odkupa, najnižja nakupna cena pa ne manj kot
12,50 EUR za delnico. Skupni nominalni
znesek kupljenih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev
od sprejetja tega sklepa.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
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Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih kosovnih delnic na ime, zastopniki,
člani nadzornega sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov,
ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na
10 dan pred datumom zasedanja skupščine,
to je 8. 6. 2009. Od tega dne, pa do dneva po
končanem zasedanju ni prenosa lastništva
delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo
delničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 15. 6. 2009, do 10. ure.
Vsaka navadna kosovna delnica velja 1 glas.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo
v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje.
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
6, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja:
Glasovanje je osebno in po zastopnikih
pravnih oseb, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje pravne osebe na skupščini mora biti pisno, vsebovati
mora ime in priimek, naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob navedeni uri
ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava družbe
Ob-3667/09
Na podlagi statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1A)
sklicuje upravni odbor
13. sejo skupščine
družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 16. 6. 2009 na sedežu družbe,
Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom
ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predsednik skupščine
in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: po predlogu upravnega
odbora se sprejme letno poročilo družbe za
poslovno leto 2008 v predlagani vsebini.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitve razrešnice Upravnemu
odboru.
3.1 Predlog sklepa: po predlogu upravnega odbora se sprejme predlagani sklep o
razporeditvi bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 1,387.394,15 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 1,135.438,70
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2008

v znesku 251.955,45 EUR in se uporabi
kot sledi:
– v višini 6,00 EUR bruto na delnico
za izplačilo dividend delničarjem, ki so na
dan 16. 6. 2009 vpisani v delniško knjigo
pri KDD – centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese 120.162,00 EUR. Izplačilo dividend se
opravi v stodvajsetih dneh po skupščini. Na
lastne delnice se dividenda ne izplača. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega
čistega poslovnega izida leta 2004;
– bilančni dobiček v višini 1,267.232,15
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2008, s katero potrjuje in odobrava
delo tega organa družbe v poslovnem letu
2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za pooblaščenega revizorja za
leto 2009 imenuje revizijska družba ABC
revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
Poslovna enota Maribor, Strma ulica 8, 2000
Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
ter je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v pravni službi družbe, na naslovu Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice na skupščini družbe imajo delničarji, ki so delničarji družbe na dan zasedanja
skupščine po stanju lastništva vpisanega v
delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, kot imetniki
delnic.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravnemu odboru, v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v pravni službi družbe v Mariboru,
Kraljeviča Marka ulica 5, vsak delovnik od 9.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d.
Upravni odbor
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Ob-3693/09
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Arkova
43, Idrija
15. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v sredo, 17. 6. 2009 ob 13.30, v
prostorih restavracije na Vojkovi 10 v Idriji,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje
zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR za leto 2008 in s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe FMR za leto
2008 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila
družbe za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 3.1.:
Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 znaša
21.240.573,03 EUR v skladu z določbami
230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
145.233,72 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 15. 6. 2009, v obliki dividende, ki
znaša 0,18 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se
uporabi del prenesenega čistega dobička
iz leta 2005;
Preostali del bilančnega dobička v višini
21.095.339,31 EUR ostane začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno
leto 2008. Skupščina potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2008.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlagani obliki.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe FMR d.d. za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. iz Ljubljane.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica skupščine do dneva
skupščine, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, objavljeni pa so tudi v elektronskem
sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. –
SEOnet in na spletnih straneh družbe www.
fmr.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 15. 6. 2009, in katerih
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pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti
zastopniki pa so dolžni predložiti dokument
o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od enega
meseca).
FMR d.d.
predsednik uprave
Andrej Kren
Ob-3695/09
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in statuta Probanke, d.d.
delničarje vabimo na
21. skupščino,
ki bo v sredo, dne 17. 6. 2009, ob 13.
uri, v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59,
2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Urbana Tručla, za preštevalca glasov
pa Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno
leto 2008, revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom za poslovno leto 2008, Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
Probanke, d.d. za leto 2008 in obrazložitev
Poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2008 s strani nadzornega sveta ter seznanitev skupščine s
Poročilom o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2008, Mnenjem nadzornega
sveta k letnemu poročilu službe notranjega
revidiranja za leto 2008 in obrazložitev Mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu
službe notranjega revidiranja za leto 2008 s
strani nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2008,
ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2008, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in Poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2008. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za
leto 2008 s strani nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s Poročilom
o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za
leto 2008, Mnenjem nadzornega sveta k
letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2008 in obrazložitvijo Mnenja
nadzornega sveta k letnemu poročilu službe
notranjega revidiranja za leto 2008 s strani
nadzornega sveta.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu in uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2008.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
banke razrešnico za poslovno leto 2008.
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3.3. O uporabi celotnega bilančnega
dobička za poslovno leto 2008, ki znaša
10.859.320,72 eurov, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Sklepanje o razveljavitvi odobrenega
kapitala in določitvi novega odobrenega kapitala ter o spremembi statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Odobreni kapital iz 11. člena statuta
se razveljavi, in sicer razveljavitev učinkuje
s časovnim trenutkom vpisa v nadaljevanju
določenega novega odobrenega kapitala
oziroma spremembe statuta v sodni register.
11. člen statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»11. člen
Uprava je pooblaščena, da do vključno
dne 17. 6. 2014 s soglasjem nadzornega
sveta enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke, ki znaša 15.856.342,85 eurov,
za skupaj največ 7.928.171,42 eurov, z izdajo novih delnic, ki se vplačajo v denarju, tako da po povečanju osnovni kapital
banke znaša največ 23.784.514,27 eurov.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava je
pooblaščena, da s soglasjem nadzornega
sveta v skladu z zakonom določi nadaljnje
podrobnosti izvedbe povečanj osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da ob vsakokratnem povečanju osnovnega kapitala na
podlagi odobrenega kapitala besedilo statuta uskladi z obsegom povečanja osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala in
dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala
in izdaje novih delnic«.
5. Volitve člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Zaradi smrti člana nadzornega sveta
prof. dr. Draga Filipiča se na predlog nadzornega sveta za novega člana nadzornega
sveta izvoli gospoda Radovana Stoniča, in
sicer za obdobje od vključno dne 18. 6. 2009
do vključno dne 30. 6. 2011.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2009 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000
Ljubljana.
7. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
7.1. Skupščina se seznani s Poročilom
uprave o pridobivanju lastnih delnic.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep št. 1.1.: Za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli
predsednika skupščine in druge osebe, ki
opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.
Sklepa št. 2.1. in 2.2.: Nadzorni svet je
letno poročilo in konsolidirano letno poročilo potrdil na svoji seji dne 22. 4. 2009. V
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
Zakonom o bančništvu in drugimi predpisi
je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina poročil ne sprejema, temveč se z njimi
seznani.

V skladu z ZBan-1 je Služba notranjega
revidiranja izdelala letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2008. V skladu s
četrtim odstavkom 201. člena ZBan-1 ga
mora uprava z mnenjem nadzornega sveta
predložiti skupščini hkrati s predložitvijo letnega poročila in poročila nadzornega sveta,
ki je navedeno v prejšnjem odstavku teh
utemeljitev. Skupščini se predlaga, da se
seznani tudi z letnim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2008 in mnenjem nadzornega sveta k temu poročilu.
V skladu s 4. točko prvega odstavka 74.
člena ZBan-1 mora nadzorni svet obrazložiti
skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu
službe notranje revizije in mnenje k letnemu
poročilu uprave.
Sklepa št. 3.1. in 3.2.: V skladu z 294.
členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščini se predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
Sklep št. 3.3.: Uprava in nadzorni svet
predlagata, da se celotni bilančni dobiček
za poslovno leto 2008 (10.859.320,72 eurov; sestavljen iz nerazporejenih dobičkov
preteklih let v višini 7.079.899,59 eurov in čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini
3.779.421,13 eurov) opredeli kot preneseni
dobiček. Uprava in nadzorni svet menita, da
je v času svetovne gospodarske nestabilnosti in recesije takšen predlog gospodaren in
utemeljen, saj se preneseni čisti poslovni
izid vključuje v temeljni kapital banke in s
tem povečuje kapitalska ustreznost banke.
Sklep št. 4.1.: Statut vsebuje v 11. členu
odobreni kapital, s čimer je uprava pooblaščena, da do 2. 7. 2013 poveča osnovni
kapital za 7.928.171,42 eurov. Izključitev
prednostne pravice obstoječim delničarjem
je bila možna. To pooblastilo do sedaj še ni
bilo uporabljeno. Predlaga se, da se dosedanji odobreni kapital razveljavi in odobri
enaka višina novega kapitala brez možnosti
izključitve prednostne pravice delničarjev do
vpisa novih delnic.
Sklep št. 5.1.: V skladu z 19. členom
statuta ima nadzorni svet Probanke, d.d.
5 članov. Zaradi smrti člana nadzornega
sveta prof. dr. Draga Filipiča šteje nadzorni
svet (le) 4 člane. Nadzorni svet predlaga izvolitev Radovana Stoniča za novega člana
nadzornega sveta. Radovan Stonič je univerzitetni diplomirani ekonomist tehniške
smeri. Leta 1994 je opravil strokovni izpit
pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev za
člana uprave družbe za upravljanje. S prelomom leta 2008/2009 je v pokoju. Njegove zaposlitve: predsednik uprave Probanka
upravljanje premoženja d.o.o., direktor v
podjetjih Zavod za varstvo pri delu, Maribor, Gradis d.d. Ljubljana, TOZD Kovinski obrati Maribor in W&G d.o.o. Maribor.
Še vedno je predsednik nadzornega sveta
družbe Perutnina Ptuj d.d. in predsednik
nadzornega sveta družbe Medaljon d.d.
Bil je tudi (vendar ni več) član nadzornih
svetov družb Fructal d.d. in Droga d.d. ter
predsednik nadzornega sveta družbe Pivovarna Union d.d.
Sklep št. 6.1.: V skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 293. člena v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča
o imenovanju revizorja skupščina na predlog nadzornega sveta. V skladu s četrtim
odstavkom 281. člena ZGD-1 da nadzorni
svet skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije. Dne 22. 4. 2009 je revizijski
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odbor Probanke, d.d. predlagal njenemu
nadzornemu svetu KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta
8A, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet predlaga
imenovanje KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000
Ljubljana.
Sklep št. 7.1.: Skupščina je dne 2. 7.
2008 (med drugimi) sprejela sklep št. 5.2.,
ki se glasi:
»Sklep št. 5.2.:
Skupščina pooblašča upravo banke, da
lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za
kosovno delnico razreda A.«.
V skladu s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1 mora v takem primeru uprava
(poslovodstvo) »na prvi naslednji skupščini
poročati o razlogih in namenu pridobitve,
skupnem številu, najmanjšem emisijskem
znesku in deležu pridobljenih delnic ter
o vrednosti delnic.«. Od podelitve zgoraj
navedenega pooblastila (sklep skupščine št. 5.2. z dne 2. 7. 2008) Probanka, d.d.
ni pridobila nobene lastne delnice. Skupščini se predlaga, da se s to informacijo
seznani.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu Probanke, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in na
vseh njenih poslovnih enotah (seznam dostopen na http://www.probanka.si), od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro, ter
na uradni spletni strani (elektronskem mediju) Probanke, d.d. http://www.probanka.
si in na spletnih straneh sistema SEOnet
http://seonet.ljse.si/menu/default.asp so
dostopni:
– ta sklic skupščine (vključuje besedilo
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo – vključeno v predlogih za sprejemanje sklepov in utemeljitvah predlogov
sklepov),
– revidirano letno poročilo Probanke,
d.d. za poslovno leto 2008 in pripadajoče revizorjevo poročilo ter revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto
2008 in pripadajoče revizorjevo poročilo
(objavljeno na sistemu SEOnet in na uradni
spletni strani (elektronskem mediju) Probanke, d.d. dne 23. 4. 2009),
– Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Probanke, d.d. za leto 2008 (vključeno v letnem poročilu).
Na poslovnem naslovu Probanke, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in na
vseh njenih poslovnih enotah (seznam dostopen na http://www.probanka.si), od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro, so
dostopni:
– Poročilo o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2008,
– Mnenje nadzornega sveta k letnemu
poročilu službe notranjega revidiranja za
leto 2008,
– Poročilo uprave o pridobivanju lastnih
delnic.
Ta sklic skupščine (vključuje besedilo
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo – vključeno v predlogih za sprejemanje
sklepov in utemeljitvah predlogov sklepov)
je dne 15. 5. 2009 objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Podatki o dostopnosti dokumentov v
zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini,
so navedeni v naslednjem razdelku.

Št.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A in imetniki nematerializiranih
prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice razreda B, ki so (imetniki delnic
razreda A in razreda B) vpisani v delniško knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD
d.d., in ki najkasneje 3 dni pred dnevom
zasedanja skupščine svojo udeležbo na
skupščini prijavijo upravi, in sicer pisno na
faks 02/25-20-639 ali po pošti na naslov
Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor. Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico. Vsakemu delničarju bo po pošti
poslano vabilo na skupščino, h kateremu
bo priložena prijavnica, obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice in
(ta) sklic skupščine. Vabilo na skupščino,
prijavnica in obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice so dostopni tudi na poslovnem naslovu Probanke,
d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in
na vseh njenih poslovnih enotah (seznam
dostopen na http://www.probanka.si), od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro.
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen tudi na uradni
spletni strani (elektronskem mediju) Probanke, d.d. http://www.probanka.si in na
spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom.
V skladu s točko 3.05.02 Poslovnika o
delu skupščine Probanke, d.d. se za delničarje banke štejejo osebe, katerih delnice
so 3 dni pred zasedanjem vpisane v delniški knjigi, ki se vodi pri KDD d.d.
Glasovalna pravica se lahko izvršuje
tudi po pooblaščencu. Pooblaščenec mora
imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno
pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno
pri banki. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek finančne organizacij ali
združenja delničarjev.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se
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izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Drugi podatki v zvezi z delnicami banke
in skupščino:
Skupno število delnic: 3.799.814
Skupno število navadnih kosovnih delnic razreda A: 3.399.814
Skupno število prednostnih kosovnih
delnic brez glasovalne pravice razreda B:
400.000
Skupno število nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A: 3.397.594
Skupno število nematerializiranih prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice razreda B: 396.300
Skupno število glasovalnih pravic iz nematerializiranih navadnih kosovnih delnic
razreda A: 3.397.594
Skupno število glasovalnih pravic iz
vseh navadnih kosovnih delnic razreda A:
3.399.814.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines
Bukovič iz Maribora.
Probanka, d.d.
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Vito Verstovšek
član uprave
Milana Lah
članica uprave
Ob-3704/09
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Galex d.d. sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja
in promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska
ulica 29g,
ki bo dne 17. junija 2009 ob 16. uri, v
prostorih hotela Diana, Slovenska ulica 52,
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar po predlogu sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008:
2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008, in s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008:

– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 znaša

1,098.161,00 EUR

Predlog delitve bilančnega dobička:
Delitev za:
– del za izplačilo dividend

451.854,00 EUR

– druge rezerve iz dobička

20.000,00 EUR

– del za nagrade

10,078,00 EUR

Skupaj

481.932,00 EUR

Ostane nerazporejeni dobiček

616.229,00 EUR

Predlagana dividenda za l. 2008 znaša 6,50 EUR bruto po delnici.
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2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček za leto 2008
1,098.161,00 EUR in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 451.854,00 EUR, za
druge rezerve iz dobička 20.000 EUR in za
nagrade NS 10.078,00 EUR, znesek v višini
616.229,00 EUR pa se prenese v naslednje
poslovno leto. Dividende se delničarjem, ki so
na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD, izplačajo najkasneje do 60
dni po opravljeni skupščini.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2008.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
za člane NS, predstavnike delničarjev, izvolijo: Ivan Zajc, Marjeta Kisilak Voroš in Roman
Ratkai.
Za člane NS, predstavnike zaposlenih,
sta bila izvoljena: Marijan Klement in Leon
Mihalič.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta se izvolijo predlagani predstavniki delničarjev.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga, da
se za pooblaščenega revizorja družbe Galex
d.d. za leto 2009 imenuje družba Audit & Co
d.o.o. iz Murske Sobote.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne
nasprotne ali nove predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v pisni obliki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave tega sklica
na sedežu družbe Galex d.d., Tišinska ulica
29 g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji
morajo svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri dni pred
skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec
se mora pred sejo skupščine izkazati s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Galex d.d., Tišinska
ulica 29 g, Murska Sobota, vsak delavnik od
10. do 12. ure, in sicer od 18. maja 2009 do
17. junija 2009.
Galex d.d., Murska Sobota
direktor
Ob-3713/09
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Arkova 43,
Idrija,
15. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v sredo, 17. 6. 2009 ob 12. uri v
prostorih restavracije na Vojkovi 10 v Idriji, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov
skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani
dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR za leto 2008 in s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom družbe FMR za leto 2008
in s poročilom nadzornega sveta družbe o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
za leto 2008.
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3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 3.1.:
Na podlagi sprejetega letnega poročila se
bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2008 znaša 21.240.573,03
EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1,
uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini 145.233,72
EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD na dan 15. 6.
2009, v obliki dividende, ki znaša 0,18 EUR
bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem
v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za
izplačilo dividend se uporabi del prenesenega
čistega dobička iz leta 2005.
Preostali del bilančnega dobička v višini
21.095.339,31 EUR ostane začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
FMR za poslovno leto 2008. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2008.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe v predlagani obliki.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe FMR d.d. za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. iz Ljubljane.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva
objave sklica skupščine do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni
pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja
Ljubljanske borze d.d. – SEOnet in na spletnih
straneh družbe www.fmr.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po
stanju na dan 15. 6. 2009, in katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki
pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).
FMR d.d. Idrija
predsednik uprave
Andrej Kren
Ob-3715/09
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 17. junija 2009, ob 8.30 v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska
152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina Ajdacom d.d. imenuje delovno
predsedstvo v sestavi: predsednik in dva člana preštevalca glasov.

Na skupščini bo prisoten notar Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe Ajdacom d.d. za poslovno leto 2008 in Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila ter
sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička
za poslovno leto 2008 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 1.414.797,93 EUR se uporabi kot sledi:
1. delničarjem se razdeli za dividende
bilančni dobiček v znesku 8,95 EUR bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.335.483,20 EUR,
2. v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto 1.800,00
EUR,
3. bilančni dobiček v višini 77.514,73
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih,
4. upravi in nadzornemu svetu se za
njihovo dobro delo v letu 2008 podeli razrešnica s katero potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v poslovnem letu 2008.
Za izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se uporabi čisti poslovni izid leta 2008.
Dividende in nagrade se izplačajo najkasneje do 30. junija 2009.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo
pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine,
to je 19. 6. 2009.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe predlaga, da se z dnem 17. 6. 2009 za člane
nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih
let izvolijo: Marko Žehelj, Tatjana Kocjančič in
Rado Vidmar.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
sklepa: za poslovno leto 2009 se za revizorja
družbe imenuje Constantia plus, svetovanje,
d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s predlogi sklepov in utemeljitvami, Letnim poročilom za poslovno leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila,
je delničarjem na vpogled v dokumentacijsko
arhivskem centru, Šmartinska 152, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe
na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno
12. junija 2009. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 9. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Miha Zupanc
direktor družbe Ajdacom d.d.
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Ob-3720/09
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe Sivent, d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Sivent, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 16. 6. 2009, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa upravnega odbora: za
predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Nina
Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu
direktorju družbe.
2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 znaša 621.963,75 EUR.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
– bilančnega dobička v višini 621.963,75
EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo
upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh
organov družbe za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje članov upravnega odbora.
3.1. Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina se seznani z odstopnima izjavama članov Upravnega odbora Jureta Bizjaka in Romana Didoviča.
3.2. Predlog sklepa upravnega odbora:
3.2.1. Skupščina za člana Upravnega
odbora družbe imenuje Tomaža Lahajner.
Mandat začne teči z dnem imenovanja in
traja 4 leta od dneva imenovanja.
3.2.2. Skupščina za člana Upravnega
odbora družbe imenuje Majna Šilih. Mandat prične teči z dnem imenovanja in traja
4 leta od dneva imenovanja.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2008 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško

Št.

knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 13. 6.
2009. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom
iz registra pravnih oseb in pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o
preveritvi letnega poročila, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
Ob-3738/09
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska
cesta 34, direktor družbe vabi delničarje
na
16. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v četrtek, 18. 6. 2009, ob 12. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
organi skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2008,
b) bilančni dobiček družbe, ki znaša
676.392,45 EUR se uporabi:
– del dobička v višini 569.984,90 EUR
se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, v obliki dividende, ki znaša 9,97 EUR
na delnico in se izplača: 50% do 25. 9.
2009 in 50% do 21. 12. 2009,
– del dobička v višini 15.000,00 EUR se
izplača za nagrado direktorju družbe,
– preostali del bilančnega dobička v višini 91.407,55 EUR ostane nerazporejen
(preneseni dobiček),
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizorska družba
Auditor d.o.o. iz Ptuja.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: zaradi preveritve poslovanja družbe v zadnjih petih letih se ime-
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nuje posebnega revizorja – pooblaščeno
revizijsko družbo iz Ljubljane.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic družbe.
Na podlagi določb osme alineje prvega
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča direktorja za nakup lastnih delnic. Skupno število lastnih delnic ne sme presegati 10%
skupnega števila vseh delnic družbe (10%
osnovnega kapitala).
Direktor je pooblaščen za nakup lastnih
delnic po ceni, ki ne sme biti nižja od 1,00
EUR in ne višja od 150,00 EUR za delnico.
Pooblastilo direktorju za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev.
Skupščina direktorja družbe pooblašča,
da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala določi direktor s sklepom.
Skupščina pooblašča direktorja, da izvede
vse postopke in sprejme vse sklepe, ki
pomenijo realizacijo pooblastila skupščine
za umik lastnih delnic zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala.
Letno poročilo uprave za leto 2008, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo za skupščino s
predlogi sklepov so delničarjem na voljo v
tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9.
in 12. uro v času od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe in ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati s
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno
zasedanje skupščine prvi naslednji delovni
dan 19. 6. 2009 ob 13. uri v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d.
direktor
Ob-3716/09
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152 sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 17. junija 2009, ob 10. uri v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenujejo organi skupščine po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
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2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe BTC d.d. in skupine BTC za poslovno leto 2008 in Poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
Letnega poročila ter sprejem sklepov o
uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v višini 11.233.608,51 EUR se uporabi kot
sledi:
1. delničarjem se razdeli za dividende
znesek 9,30 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.091.793,20 EUR.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača,
2. skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku
članom nadzornega sveta družbe v skupni
višini bruto 37.220,96 EUR,
3. bilančni dobiček v višini 9.104.594,35
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih,
4. upravi in nadzornemu svetu se za
njihovo dobro delo v letu 2008 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2008.
Za izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se uporabi čisti poslovni izid poslovnega leta 2008.
Dividende in nagrade se izplačajo najkasneje do 30. junija 2009.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 19. 6. 2009.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2009 se za
revizorja družbe imenuje Constantia plus,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev 31.
ter tretjega in četrtega odstavka 53. člena
Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve 31. ter tretjega in četrtega odstavka 53. člena Statuta družbe.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov z utemeljitvami, Letno poročilo za
poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička za leto
2008 ter spremembe in dopolnitve Statuta
družbe so delničarjem na vpogled na spletni
strani družbe in v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d. v poslovni stavbi v dvorani
VII, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 12. 6. 2009.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnim dokumentom.
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Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 11. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Jože Mermal
predsednik Uprave BTC d.d.
Ob-3742/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena statuta družbe
DATALAB Tehnologije d.d. sklicuje uprava
8. skupščino
delničarjev družbe DATALAB
Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000
Ljubljana
Skupščina bo 17. 6. 2009 ob 15. uri, na
sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalca glasov pa Melita Oven
in Gordana Šišarica.
2. Udeležba delavcev na dobičku in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejema pobudo uprave
in nadzornega sveta, da so delavci družbe
udeleženi pri dobičku družbe.
Skupščina pooblasti upravo, da s predstavniki delavcev sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku.
2.2. Skladno točki 2.1. se sprejme spremembe statuta družbe DATALAB Tehnologije
d.d., in sicer sprememba glede možnosti udeležbe delavcev družbe na dobičku družbe.
3. Uvedba enotirnega sistema upravljanja in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se
spremeni način upravljanja družbe z uvedbo
enotirnega sistema upravljanja.
3.2. Skladno točki 3.1. se sprejme spremembe statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., in sicer sprememba glede načina
upravljanja družbe – organov družbe. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v
sodni register.
4. Imenovanje članov upravnega odbora
ter prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. se za mandatno
dobo 4 let imenujejo: Lojze Zajc, s stalnim
prebivališčem Rožna dolina cII/30, Ljubljana, kot predsednik upravnega odbora, Tone
Černe, s stalnim prebivališčem Vodovodna
4, Rakek, kot neizvršni direktor, Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log
25, Ljubljana, kot izvršni direktor.
Izvoljeni člani nastopijo mandat z dnem
vpisa sprememb statuta v sodni register.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu in dosedanji upravi.
5. Plačilo članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Za delo v upravnem odboru predsedniku
upravnega odbora pripada mesečno plačilo v

bruto znesku v višini 60,00 EUR na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4,500,00 EUR
na mesec, članom upravnega odbora pa v
višini 60,00 EUR na opravljeno uro. Poleg
mesečnega plačila za delo so predsednik in
člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi.
Za delo v vsaki posamezni komisiji
upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20%
mesečnega plačila.
Plačilo se izplačuje mesečno do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec.
Ta sklic, obrazložitve posameznih sklepov in ostalo gradivo za skupščino – besedilo statuta s predlogi sprememb je delničarjem na vpogled od objave dalje na sedežu
družbe v Ljubljani, Koprska 92 vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki in obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana,
bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o
gospodarskih družbah tako kakor ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 6. 6. 2009 oziroma
imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Prijav preko elektronske pošte ne
bomo upoštevali.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo
udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.
DATALAB Tehnologije d.d.
uprava družbe
Andrej Mertelj – predsednik uprave

Razširitve dnevnih redov
Št. 13/57
Ob-3755/09
Uprava družbe Loterija Slovenije, d.d.
v skladu z določbami ZGD-1 in upoštevajoč podano zahtevo delničarjev Slovenske
odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5 in Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, objavlja razširitev dnevnega reda XII. skupščine družbe Loterija Slovenije, d.d. in objavlja predlagane dodatne
točke dnevnega reda XII. skupščine delniške
družbe Loterija Slovenije, d.d., ki je sklicana
za v torek, 23. junija 2009, ob 9. uri v sejni
sobi, na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana in katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 35, dne 8. 5. 2009.
Zgoraj navedena delničarja predlagata,
da se dnevni red razširi s točko 4, ki glasi:
4. Določitev bruto višine sejnin članom
nadzornega sveta in članom njegovih komisij.
Predlog sklepa:
»Za udeležbo na seji nadzornega sveta
družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov, za
predsednika nadzornega sveta pa se določi
sejnina v višini 429,00 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se
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višina sejnine za člana nadzornega sveta
določi v višini 264,00 evrov, za predsednika
nadzornega sveta pa se določi sejnina v
višini 343,20 evrov.
Za udeležbo na seji komisije oziroma
odbora nadzornega sveta so predsednik in
člani nadzornega sveta upravičeni do sejnin,
pri čemer pripada predsedniku komisije oziroma odbora sejnina v višini 300,30 evrov,
ostalim članom komisije oziroma odbora pa
sejnina v višini 231,00 evrov.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet
na IX. seji skupščine z dne 31. 5. 2007«.
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga, da skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja
sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem
učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št.:
10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), preneha
veljati sprejeti sklep skupščine družbe, ki
je določal višino sejnin članom nadzornega
sveta in se višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega
sveta za udeležbo na sami seji in v primeru
sodelovanja na dopisni seji ustrezno znižajo, kot izhaja iz predloga sklepa.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan

Nasprotni predlogi
Št. 11/2009
Ob-3757/09
Na zahtevo delničarjev Kapitalske
družbe, d.d. in Slovenske odškodninske
družbe, d.d., uprava in nadzorni svet KDD
d.d. skladno z določilom 298. in 300. člena
ZGD-1 objavljata nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 15. rednega letnega
zasedanja skupščine KDD d.d., ki bo dne
12. junija 2009, ob 12. uri v dvorani SKB
banke d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56,
Ljubljana in katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 35/2009, dne 8. 5.
2009.
Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega
reda se glasi:
»4.) Uskladitev sejnin članov nadzornega sveta s sklepom Vlade RS in določitev prejemkov članov komisij nadzornega
sveta:
Člani nadzornega sveta so za udeležbo
na posamezni seji upravičeni do sejnine v
naslednjih bruto zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta oziroma za člana nadzornega sveta, ki nadomešča predsednika: 260,00 evrov,
– za druge člane nadzornega sveta:
200,00 evrov.
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Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za predsednika
nadzornega sveta določi v višini 208,00
evrov bruto, za člane nadzornega sveta
pa se sejnina določi v višini 160,00 evrov
bruto.
Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine predsednika
komisije nadzornega sveta določi v višini
182,00 evrov bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini
140,00 evrov bruto.
Znižanje sejnin po tem sklepu velja do
31. 12. 2010.«
Delničarja predlagata, da se dnevni red
15. redne letne skupščine KDD d.d. razširi
z novo dodatno 5. točko, ki se glasi:
»5.) Prenehanje veljavnosti sklepa
skupščine o določitvi plačila za člane nadzornega sveta, sprejetega na skupščini dne
19. 6. 2007:
Z dnem 12. 6. 2009 se preneha uporabljati sklep o določitvi plačila za člane nadzornega sveta, ki je bil sprejet na skupščini
dne 19. 6. 2007. Prenehanje veljavnosti
sklepa ne posega v prejemke za poslovno
leto 2009, ki so bili članom nadzornega
sveta do dneva sprejema tega sklepa že
izplačani.«
Uprava in nadzorni svet KDD d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 129/09
Ob-3642/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca Glavni
trg 4, 9240 Ljutomer, opr. št. SV 129/09 z
dne 30. 3. 2009, je bila nepremičnina stanovanje, ki je v projektu označeno kot št. 1 in v
etažnem načrtu označeno s številko 1.E in
se nahaja v 2. etaži objekta, v izmeri 51,70
m2, locirano v stavbi št. 2182.ES, ter pripadajočo shrambo v prvi etaži objekta, ki je v
projektu označena s št. 1 in v etažnem načrtu označena s št. 1, Prešernova ulica 24, na
parceli številka 1834/12 katastrske občine
Ljutomer, ter parkirno mesto, ki je v projektu
označeno s št. 10 in v etažnem načrtu označeno s parcelno številko 1834/8 katastrske
občine Ljutomer, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljutomeru, last Bohinec Cvetko
Mateje in Cvetko Danijela, oba stanujoča
Vučja vas 24/A, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
vsakega do ene polovice, ki sta jo pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 1/P24,
z dne 15. 1. 2009, podpisane dne 16. 1.
2009, katero sta sklenila s prodajalcem PGP
projektiranje, gradbeništvo in posredovanje
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
aneksa št. 01/09 z dne 19. 2. 2009, k prodajni pogodbi št. 1/P24 z dne 15. 1. 2009,
podpisani 16. 1. 2009, sklenjenim s prodajalcem PGP projektiranje, gradbeništvo in
posredovanje d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer in na podlagi zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 30. 3. 2009, ki ga je izdal
prodajalec PGP projektiranje, gradbeništvo
in posredovanje d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 81.866,00 EUR, s pripadki in
z končnim rokom vračila 31. 3. 2039.
SV 332/09
Ob-3643/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 332/09 z dne 6. 5.
2009, je bilo stanovanje št. 5, 6, v skupni
izmeri 100.99 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom
Finžgarjeva ulica 16, 4248 Lesce, katerega
solastnici vsaka v deležu do ene polovice
sta Stare Jožica, stanujoča Podbrezje 48,
Naklo in Klöckl Irena, stanujoča Finžgarjeva ul. 16, Lesce, z identifikacijsko številko
stavbe 00629, ki je zgrajena na nepremičnini s parc. št. 479/19, pripisani pri vl. št. 438
k.o. Hraše, skupaj s solastnino na skupnih
prostorih, delih in napravah in zemljišču, v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Rado-

vljici, zastavljeno v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, MŠ 5026237000.
SV 118/09
Ob-3698/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Tatjane Gregorc
z Bleda, opr. št. SV 118/09 z dne 8. 5. 2009,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 32, v izmeri
72,07 m2, ki se nahaja v petem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Tuga Vidmarja 4, Kranj, št. stavbe: 456.
ES, stoječi na parc. št. 406/2, k.o. Klanec,
last zastaviteljice Barbare Šmid, roj. 21. 11.
1971, stanujoče v Bohinjski Bistrici, Ulica
Pod gozdom 27, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 24. 9. 1999, vse v korist upnice
Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska
ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka:
5349907000, v zavarovanje denarne terjatve po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št.
17/09-DK/LJ, v višini glavnice 1.360.000,00
EUR, pogodbena obrestna mera: 6 mesečni Euribor + 2% letno, z zapadlostjo prvega
obroka glavnice v plačilo dne 11. 10. 2009,
z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice terjatve v plačilo dne 10. 2. 2018, z možnostjo
predčasne zapadlosti.
SV 119/09
Ob-3699/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Tatjane Gregorc z Bleda, opr. št. SV 119/09 z dne 8. 5.
2009, je bilo zastavljeno stanovanje št. 32,
v izmeri 72,07 m2, ki se nahaja v petem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj, št. stavbe:
456.ES, stoječi na parc. št. 406/2, k.o. Klanec, last zastaviteljice Barbare Šmid, roj.
21. 11. 1971, stanujoče v Bohinjski Bistrici,
Ulica Pod gozdom 27, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 24. 9. 1999, vse v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907000, v zavarovanje
denarne terjatve po Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 151/09-KK/LJ, v višini glavnice 340.000,00 EUR, pogodbena obrestna
mera: 5,50% letno, z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice terjatve v plačilo dne 6. 5.
2010, z možnostjo podaljšanja in z možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 120/09
Ob-3700/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Tatjane Gregorc z Bleda, opr. št. SV 120/09 z dne 8. 5.
2009, je bilo zastavljeno stanovanje št. 32,
v izmeri 72,07 m2, ki se nahaja v petem nad-

stropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj, št. stavbe:
456.ES, stoječi na parc. št. 406/2, k.o. Klanec, last zastaviteljice Barbare Šmid, roj.
21. 11. 1971, stanujoče v Bohinjski Bistrici,
Ulica Pod gozdom 27, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9. 1999, vse v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907000, v zavarovanje
denarne terjatve po Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 150/09-KK/LJ, v višini glavnice 340.000,00 EUR, pogodbena obrestna
mera: 5,50% letno, z zapadlostjo glavnice
in končnim rokom vračila dne 31. 8. 2009, z
možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 301/09
Ob-3707/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 301/09 z dne 23. 4. 2009,
je bila nepremičnina z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 1976-382-15,
dvosobno stanovanje številka 15, v izmeri
66,81 m2, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka, na naslovu Kalanova ulica 1, Medvode, ki stoji na parc. št. 172/10, k.o. Preska
(1976), last zastaviteljev Ines Krajnc, Kalanova ulica 1, Medvode in Gregorja Obreza, Lopaca 46, Prevorje, vsakega do ½, zastavljena v korist upnice UniCredit banke Slovenije
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 91.000,00 EUR s pp.
SV 573/09
Ob-3711/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 573/09 z dne 8. 5. 2009,
je stanovanje številka 9, v skupni izmeri
75,90 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Trg Prešernove brigade
8, Kranj, z identifikacijsko številko stavbe
474, stoječe na parc. št. 205/3 in 205/6 k.o.
Klanec, last zastaviteljev Zorana Bakića in
Jasne Bakić, oba Trg Prešernove brigade
8, Kranj, vsakega do ½, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe s pridržkom
lastninske pravice opr. št. SV 461/98 z dne
23. 4. 1998, sklenjenega s prodajalcem Orion LTD, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 106/1
in Potrdila o prejemu kupnine z dne 25. 2.
2003, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 140.000,00 EUR, z
obrestno mero 3‑mesečni Euribor + 2.75%
letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
8. 6. 2032.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 786/2008
Os-3163/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 12. 2007, opr. št. I 4786/2007 je
bil dne 6. 1. 2009 opravljen v korist upnika
Frančiška Turk, Rožna ulica 19, Ljubljana,
rubež stanovanjske hiše, na naslovu Raičeva 27, Ljubljana, last dolžnika Stjepana
Petkoviča, Raičeva 27, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 8231/2006
Os-2491/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Skala,
Prvomajska 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št.
290 v 3. etaži A ob Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 290.E, vpisano v podvl. št.
1637/158, k.o. Moste, dne 29. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 8231/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Majerle Viktorjem, Kajuhova 44,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 290.E, vpisano v podvl.
št. 1637/158, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 34130/2008
Os-2493/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čolnik Frančiške, Jamova cesta 64, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 9 v 1. nadstropju, 2. stopnišče, na naslovu Jamova cesta 64, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4160/9,
k.o. Vič, dne 28. 1. 2009, pod opr. št. Dn
34130/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 105/63 z
dne 15. 4. 1963, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Tehnograd«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjski sklad ObLO Ljubljana Vič-Rudnik (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 4160/9, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6.
1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič-Rudnik, Ljublja-

na (kot prodajalcem) in Čolnik Frančiško,
Kozarje 45, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 4160/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 32735/2008
Os-2494/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Masten Mitja,
Mesarska cesta 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 60, na naslovu ob Tibilisijski ulici, Ljubljana, z ident. št. 60.E, vpisano v podvl. št.
4219/60, k.o. Vič, dne 28. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 32735/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 118/75-02/5 z dne 19. 2.
1975, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Tomašek Dragom in Jožico, oba Smoletova
12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 60.E, vpisano v
podvl. št. 4219/60, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 26750/2008
Os-2497/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slemenik Ivane, Tomaška vas 29, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, ki jo zastopa Pušnik Martin, Kotlje
23b, Kotlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 2.
nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 101,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 4148/10, k.o. Bežigrad, dne 27. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 26750/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med podjetjem IMOS, Ljubljana (kot prodajalcem) in neznanim kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4148/10, k.o.
Bežigrad,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med neznanim prodajalcem in Tribušon Andrejem in Sonjo (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 10.E,
vpisano v podvl. št. 4148/10, k.o. Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 23. 11. 1992,
sklenjene med Tribušon Andrejem in Sonjo

(kot prvi pogodbeni stranki) in Zavrl Markom, Bratovževa ploščad 24, Ljubljana (kot
drugo pogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v
podvl. št. 4148/10, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 18396/2006
Os-2500/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bregar Boštjana,
Avčinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa notar
Mirko Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje B.0.1 št. 1 s park. prost. in s
kletjo, na naslovu Zadobrovška cesta 20,
Ljubljana, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl.
št. 516/33, k.o. Slape, dne 10. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 18396/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. N-50-99-0160/00 z dne
24. 3. 1999, sklenjene med Rudis, Poslovno
združenje za inženiring in izgradnjo objektov
d.d., Trbovlje (kot prodajalcem) in Bregar
Boštjanom, Avčinova 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino z ident. št. 201.E,
vpisano v podvl. št. 516/33, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 6028/2006
Os-2503/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kisovec Janje, Novosadska ulica 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 10 v 3. nadstropju, na naslovu Novosadska ulica 4, Ljubljana, z ident.
št. 258.E, vpisano v podvl. št. 1336/116,
k.o. Moste, dne 2. 2. 2009, pod opr. št. Dn
6028/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 19. 2. 1992,
sklenjene med Saturnus Ljubljana, Letališka cesta 17, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Bogdanović Mileno, Novosadska 4, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 258.E, vpisano v podvl. št.
1336/116, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 20580/2006
Os-2511/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kostanjevec Alojza, Zakotnikova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 121 v 2. etaži A, na naslovu ob
Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 121.E,
vpisano v podvl. št. 1637/55, k.o. Moste,
dne 11. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20580/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. IV-1/121-68 z dne 8. 3. 1968,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad Moste, Ljubljana in kupcem Svetlin Markom, Kajuhova 34, Ljubljana, za nepremičnino garažo št. 121 v 2.
etaži A, na naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 121.E, vpisano v podvl.
št. 1637/55, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 2234/2006
Os-2514/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Merkat d.o.o.,
Stanetova ul. 17, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, poslovni prostor št. 72 v 1.
medetaži, na naslovu Tržaška 2, Ljubljana, z ident. št. 149.E, k.o. Gradišče II, dne
10. 2. 2009, pod opr. št. Dn 2234/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
podjetjem Žemar, proizvodnja in komercialno zastopstvo, d.o.o., Staničeva 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vehabović Ramizu,
Brodarjev trg 3, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 149.E,
vpisano v podvl. št. 1038/149, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 656/2007
Os-2515/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Šuštar Davorina
in Šuštar Barbare, oba Mala vas 15c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičninah vpisanih v vl. št. 2607/8 –
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4-sobno stanovanje št. 4 v I. nadstropju in
mansardi izmere 75,42 m2 s shrambo iste
številke v kleti in hodnikom v I. nadstropju, z
ident. št. 1735-498-104 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Malo vas 15/c – k.o. Stožice,
dne 17. 2. 2009, pod opr. št. Dn 656/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 148-1474
z dne 8. 6. 1999 sklenjene med prodajalcem Splošne gradnje d.o.o., Vošnjakova 8,
Ljubljana, ter kupcema Davori Šuštar, Bukovčeva 3, Vnanje gorice in Barbara Mazej,
Beblerjev trg 1, Ljubljana, za 4-sobno stanovanje št. A5 v mansardi, kletno shrambo
v kleti, parkirno mesto 1 kom. na prostem,
kar se vse nahaja v in ob večstanovanjskem
objektu na parc. št. 366/5, vl. št. 2607, k.o.
Stožice,
– aneks št. 1 z dne 14. 6. 2003 h kupoprodajni pogodbi št. 148-1474 z dne 8. 6.
1999, med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem SCT d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ter kupcema Davorin Šuštar, Bukovčeva 3, Vnanje gorice in
Barbara Mazej, Beblerjev trg 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 31905/2006
Os-2516/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šegula Boštjana,
Tržaška cesta 291, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 4219/93 – garaža v izmeri 10,80
m2 z ident. št. 1723-5201-093, v duplex garažni stavbi v Ljubljani, ob Tbilisijski ulici
– k.o. Vič, dne 13. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 31905/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9. 1994,
sklenjene med Alojzom Novakom, Tbilisijska
30, Ljubljana in Boštjanom Šegulo, Tbilisijska 50, Ljubljana, za duplex garažo št. 93 ob
Tomažičevi ulici v Ljubljani, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 31910/2006
Os-2517/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mrvar Alojzije,
Žigonova 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 2838/8 – stanovanje št. 8 v 2. nadstropju,
1-sobno, s kletjo in shrambo v kleti, Triglavska 11, Ljubljana – k.o. Bežigrad, dne 17.
2. 2009, pod opr. št. Dn 31910/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10.
1963, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš ObLO Ljubljana - Bežigrad, Trg VII. kongresa ZKJ 1/I in kupcem
Repič dr. Božo, Malejeva št. 21, Ljubljana –
za enosobno stanovanje, ki je v hiši »B-45«
v Triglavski ulici, sezidana na parcelni št.
440, 441, k.o. Kapucinsko predmestje,
– odstopanje izjave z dne 20. 5. 1964
in sporazuma z dne 20. 5. 1964, sklenjena med Ivanko Pernat, Laško 1b pri Celju in Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
ObLO Ljubljana - Bežigrad, Trg VII. kongresa ZKJ 1/I za enosobno stanovanje, ki
je v hiši »B-45«v Triglavski ulici, sezidana
na parcelni št. 440, 441, k.o. Kapucinsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 31663/2006
Os-2518/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bačnik Ladislava,
Resljeva 40, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada
nepremičnine, d.o.o., Celovška 185, 1000
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2352/95
– stanovanje št. 4 v 5. etaži Resljeva 40, s
kletno shrambo v 1. etaži, v izmeri 100,03
m2 z ident. št. 1737-0180-404, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Resljeva cesta 32, 34,
36, 40, 42 in 44 - k.o. Tabor, dne 13. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 31663/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 254/84 z
dne 15. 10. 1984 sklenjene med ZIGP Imos,
o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, kot investitorjem in Kartonažna tovarna Ljubljana,
TOZD papirna konfekcija, kot soinvestitor o
izgradnji stanovanjskega objekta na lokaciji
L-5 v k.o. Tabor,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6.
11. 1991 med KTL PAKO d.o.o., Ljubljana,
Letališka cesta in Bačnik Ladislavom, Ljubljana, Resljeva 40, za stanovanje 4 v II.
nadstropju v stanovanjski hiši na Resljevi
40, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 29056/2005
Os-2522/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kosem Rikarda in
Marjetke, oba Rozmanova 9, Koper, ki ju
zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 14 v 3. medetaži,
na naslovu Rožanska ulica 5, Ljubljana, z
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ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 3728/14,
k.o. Bežigrad, dne 29. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 29056/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajnega ugovora z dne 25. 8. 1982,
sklenjenega med Novoselec Andrejem, Rožanska ul. 5, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Kosem Rikardom in Marjeto, oba Lopašičeva ul. 2, Karlovac (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v
podvl. št. 3728/14, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedene stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 27193/2006
Os-2523/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Božislave Lorbar, Ob zelenici 7, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 37 v 4. nadstropju, na naslovu Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 356/37, k.o. Nove Jarše, dne 16. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 27193/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2 32/80 z dne 4. 9. 1980, sklenjene med
GIP Gradis, TOZD GE Celje (kot prodajalcem) ter Šinkovec Alenko, Mucharjeva 10,
Ljubljana in Šinkovec Aleksandrom, Adamičeva 20, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 37.E, vpisano v
podvl. št. 356/37, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 25651/2006
Os-2524/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Habič,
Štihova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni
prostor na naslovu Nove Fužine 33, Ljubljana, z ident. št. 28.E, v podvl. št. 1820/34,
k.o. Slape, dne 30. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 25651/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 97/89-IG/6 z
dne 7. 4. 1989, sklenjene med GP Grosuplje n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem)
na Hudej Branetom, Hubadova 4, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 308.E, v podvl. št. 582/228, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 18979/2008
Os-2528/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Posedi Matejke, Ulica borca Petra 32, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. B11 v mansardi 1 in 2, na
naslovu Ulica borca Petra 32, Ljubljana, z
ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 2906/22
in parkirni prostor št. 18 v kleti, na naslovu Ulica borca Petra 30 in 32, Ljubljana, z
ident. št. 40.E, vpisano v podvl. št. 2906/40,
obe k.o. Dobrova, dne 29. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 18979/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. B 11 z dne
15. 3. 1999, sklenjene med Eurometall d.o.o.
Medvode, trgovina in inženiring, Žlebe 3E,
Medvode (kot prodajalcem) in Breskvar Darjo, Triglavska 52, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 22.E,
vpisano v podvl. št. 2906/22 in nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 40.E, vpisano v podvl.
št. 2906/40, obe k.o. Dobrova,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
2000, sklenjene med Korenčan (prej Breskvar) Darjo, Ul. borca Petra 32, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Posedi Matejko, Slovenska c. 67, Mengeš (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 22.E,
vpisano v podvl. št. 2906/22 in nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 40.E, vpisano v
podvl. št. 2906/40, obe k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 7429/2006
Os-2534/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brezovar Marjana,
Pokopališka 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 14 v 3. nadstropju, na naslovu
Pokopališka 6, Ljubljana, z ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 1442/14, k.o. Moste,
dne 30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 7429/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 36-15/88 z dne
8. 7. 1988, sklenjene med SR Slovenija-Komisijo za dodeljevanje stanovanj (kot prodajalcem) in Dušanko Vidašič, Pokopališka 6,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 1442/14, k.o. Moste,
– aneksa k prodajni pogodbi št. 36-15/88
z dne 15. 7. 1988, sklenjenega med SR
Slovenija-Komisijo za dodeljevanje stanovanj (kot prodajalcem) in Dušanko Vidašič,
Pokopališka 6, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 1442/14, k.o. Moste,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1989, sklenjene med Dušanko Vidačič, Pokopališka 6, Ljubljana (kot prodajalko) in
Jerico Zemljarič, Gallusovo nabrežje 17,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 1442/14, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 29114/2008
Os-2535/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Knežević Joza,
Novakova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, sobo št. 4
v kleti, na naslovu Novakova ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
4136/3, k.o. Bežigrad, dne 9. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 29114/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10.
1992, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Slovenija ceste, tehnika, obnova,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Radulić Miro,
Smrtnikova 4, Ljubljana in Radulić Mileno,
Pot na Fužine 1, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,v
pisano v podvl. št. 4136/3, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1994, sklenjene med Radulić Mileno, Pot na
Fužine 1, Ljubljana in Radulić Miro, Smrtnikova 4, Ljubljana (kot prodajalki) in Ilić Miro,
Leninov trg 9, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4136/3, k.o. Bežigrad;
– pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 31. 1. 1995, sklenjene med
Radulić Mileno, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
Radulić Miro, Smrtnikova 4, Ljubljana in Ilić
Miro, Leninov trg 9, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v
podvl. št. 4136/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeno sobo, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 1869/2006
Os-2539/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipovič Željka,
Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 145 v 1. nadstropju, na naslovu Gt 3/2, Osenjakova ulica,
Ljubljana, z ident. št. 126.E, vpisano v podvl. št. 2194/126, k.o. Slape, dne 4. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 1869/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

Stran

1244 /

Št.

36 / 15. 5. 2009

– kupoprodajne pogodbe št. Gt 3/2229/88 z dne 21. 11. 1988, sklenjene med
GIP Gradis Ljubljana, TOZD Gradbena operativa Ljubljana, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Eržen Ireno, Ul. Martina Krpana 30, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 126.E, vpisano v podvl.
št. 2194/126, k.o. Slape;
– prodajne pogodbe z dne 23. 11. 1992,
sklenjene med Eržen Ireno, Ul. Martina Krpana 30, Ljubljana (kot prodajalko) in Škafar
Marijo, Marinkov trg 14, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 126.E, vpisano v podvl. št. 2194/126, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 5047/2008
Os-2540/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ogrinc Feliksa,
Dolina 8, Ljubljana Črnuče, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 23 v 1. nadstropju, na naslovu Novakova
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št. 4135/23, k.o. Bežigrad, dne
13. 2. 2009, pod opr. št. Dn 5047/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 810 z dne 20. 9. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Obnova«
Ljubljana (kot prodajalcem) in Javorac Milanom, Graseljeva 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 23.E, vpisano v podvl. št. 4135/23, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 16127/2008
Os-2541/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koželj Mojce,
Topniška ulica 70, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 101 v 14. nadstropju, na naslovu Topniška ulica 70, Ljubljana, z ident. št. 101.E,
vpisano v podvl. št. 3844/102, k.o. Bežigrad,
dne 27. 1. 2009, pod opr. št. Dn 16127/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 26. 11. 1979,
sklenjene med Brnčič Alenko, Topniška 70,
Ljubljana (kot prvo pogodbena stranka) in
Fajdiga Igorjem, Topniška 70, Ljubljana (kot
drugo pogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 101.E, vpisano v
podvl. št. 3844/102, k.o. Bežigrad,
– aneksa k menjalni pogodbi z dne
26. 11. 1979 z dne 28. 1. 1980, sklenjenega
med Brnčič Alenko, Topniška 70, Ljublja-
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na (kot prvo pogodbena stranka) in Fajdiga
Igorjem, Topniška 70, Ljubljana (kot drugo
pogodbena stranka), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 101.E, vpisano v podvl.
št. 3844/102, k.o. Bežigrad,
– kupne pogodbe z dne 2. 3. 1981, sklenjene med Fajdiga Igorjem, Topniška 70,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Čarapič Jadranko, Gotska 10, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
101.E, vpisano v podvl. št. 3844/102, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 931/2006
Os-2542/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavlič Antonije,
Jamova cesta 52, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 7 v pomožnim prostorom, na naslovu Jamova cesta 52, Ljubljana, z ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 4353/12, k.o. Vič, dne
5. 2. 2009, pod opr. št. Dn 931/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 52/66 z dne 10. 5. 1966, sklenjene
med GP »Tehnograd«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pavlič Tončko, Rožna dolina
c. XVII, št. 10, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 4353/12, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 709/2007
Os-2630/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Trontelj,
Topniška 14, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini vpisani v vl. št.
4009/6 – garaža v 1. etaži, z ident. št. 26361942-006, v garažni stavbi v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1256/38, k.o. Bežigrad, dne
18. 2. 2009, pod opr. št. Dn 709/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 64/64
z dne 14. 1. 1964, sklenjene med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Grosuplje
in kupcem Iglič Vladom, Ljubljana, za nakup
garaže za osebni avtomobil pri 38 stanovanjskem objektu B-3 ob Vojkovi ulici v Ljubljani, na parc. št. 1256/1, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
Dn 732/2006
Os-2631/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogataj Roberta, Brodarjev trg 6, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 17, na naslovu
Brodarjev trg 6, Ljubljana, z ident. št. 17.E,
vpisano v podvl. št. 1481/17, k.o. Moste,
dne 16. 2. 2009, pod opr. št. Dn 732/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji stanovanja št. 97/91 z dne 30. 10.
1991, sklenjene med Občino Moste polje,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bogataj Francem, Trg oktobrske revolucije 6, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 1481/17,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 7855/2004
Os-2634/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Životić Jarić
Aleksandre, M. Milenkovića V deo 11, Velika
Mostanica, SCG, ki jo zastopa Wechslberger Jožefa, Rusjanov trg 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 360/3 – stanovanje št. 25 v
3. nadstropju in klet v Ljubljani, Beblerjev trg
7 – k.o. Nove Jarše, dne 4. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 7855/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/JR z dne 27. 8. 1993, sklenjene
med Stanovanjskim skladom RS in Bašić
Muharemo, Beblerjev trg 7, Ljubljana, za
stanovanje št. 25 v III. nadstropju v stavbi
na Beblerjevem trgu 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2009
Dn 18791/2006
Os-2635/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lazar Marijete,
Ul. bratov Učakar 8, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 15a/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z ident.
št. 116.E, vpisano v podvl. št. 4812/40, k.o.
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Zgornja Šiška, dne 10. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 732/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– dodatka h kupni pogodbi št. 73-4659/K
z dne 4. 6. 1973, z dne 14. 1. 1975, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, ki ga zastopa
Standard-Invest, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Čolnik Jožico, Triglavska 31, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino z ident.
št. 116.E, vpisano v podvl. št. 4812/40, k.o.
Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4.
1978, sklenjene med Somrak Jožico, roj.
Čolnik, Ul. bratov Učakar 22, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Pšak Stankom ter Pšak Anico, oba Brezovica 205, Brezovica pri Ljub
ljani (kot kupca), za nepremičnino z ident.
št. 116.E, vpisano v podvl. št. 4812/40, k.o.
Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 5. 4. 1984,
sklenjene med Pšak Stankom in Pšak Anico, oba Ul. bratov Učakar 22, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Hojs Janezom, Kumrovška
30, Ljubljana (kot prodajalcem), za nepremičnino z ident. št. 116.E, vpisano v podvl.
št. 4812/40, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11.
1986, sklenjene med Hojs Janezom, Ul. bratov Učakar 22, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kobal Renato, Mucharjeva 10, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino z ident.
št. 116.E, vpisano v podvl. št. 4812/40, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 16764/2006
Os-2639/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vintar Brune,
Bilečanska ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 138 v
12. nadstropju, na naslovu Bilečanska ulica
5, Ljubljana, z ident. št. 138.E, vpisano v
podvl. št. 1371/138, k.o. Štepanja vas, dne
9. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16764/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 157/78 z dne 13. 6. 1978,
sklenjene med IMOS Podjetje za gradbeni
inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in Ožur
Marijo, Zaloška 78a, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
138.E, vpisano v podvl. št. 1371/138, k.o.
Štepanja vas;
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 157/78 z dne 13. 6. 1978, sklenjenega med IMOS Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o.
Ljubljana (kot prodajalcem) in Ožur Marijo,
Zaloška 78a, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 138.E,
vpisano v podvl. št. 1371/138, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 18511/2006
Os-2643/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dobnik Nadje,
Pavšičeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 87 v 9. nadstropju z ident. št. 170.E,
shrambo št. 87 v kleti, z ident. št. 171.E,
shrambo št. 88 v kleti z ident. št. 172.E, na
naslovu Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, vpisane v podvl. št. 735/86, k.o. Zgornja Šiška,
dne 11. 2. 2009, pod opr. št. Dn 18511/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 6134 z dne 26. 9. 1975, sklenjene med
Gradbenim podjetjem »Megrad« Ljubljana,
n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Urbanija Maksem ter Urbanija Ljudmilo, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana (kot kupca),
za nepremičnino z ident. št. 170.E, 171.E
in 172.E, vpisane v podvl. št. 735/86, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 31906/2006
Os-2644/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Glamočak Ervina,
Kajuhova ulica 36, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 1639/73 – garaža v 2. etaži, v izmeri 11,27 m2 z ident. št. 1730-1142-205,
v tripleks garažni stavbi B ob Kajuhovi ulici – k.o. Moste, dne 13. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 31906/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. IV-1/205 z
dne 10. 5. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Črtomirova
10, Ljubljana, in Anderwald Vinkom, Zakotnikova 5, Ljubljana, za garažni boks št. 205
v garažnem objektu v Toplarniški ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 31291/2006
Os-2645/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Atelj Danke,
Preglov trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin in
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vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1573/172 – stanovanje št.
74 z ident. št. 1730-1465-274, Preglov trg
2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Preglov
trg 1 na parc. št. 1531/1 in Preglov trg 2
na parc. št. 1531/2 k.o. Moste, dne 11. 2.
2009, pod opr. št. Dn 31291/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 115 z dne 27. 5.
1992, sklenjene med Žito, Pekarstvo in testeninarstvo Ljubljana d.o.o., ter Slavkom
Karlica in Miro Karlica, oba Leninov trg 19,
Ljubljana, za stanovanje št. 74 v VI. nadstropju, v izmeri 56,41 m2, v bloku Leninov trg
19 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 32000/2006
Os-2649/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelke Gorjanc,
Bevkova 8, Ankaran, ki jo zastopa Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, 1000 Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2831/49 – garsonjera št. 13
v tretjem nadstropju z balkonom in s kletjo
št. 13 v kletni etaži, z ident. št. 2636-2630113, na naslovu Einspielerjeva 5a, Ljubljana
– k.o. Bežigrad, dne 17. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 32000/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 5. 8. 1962, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Upravo zgradb,
zavodov in uradov LRS v Ljubljani, za stanovanja v I. in II. stopnišču in garaž, ki se
nahajajo v kletnih prostorih I. in II. stopnišča
z vsemi stanovanjskimi pritiklinami v 108.
stanovanjskem bloku BP-1 ob Hranilniški
ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
Dn 31718/2006
Os-2650/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Brcko,
Cankarjeva ulica 1, 3250 Rogaška Slatina,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2150/76 – enosobno
stanovanje št. 77 na terasi (XIII. nadstropje)
s shrambo za ozimnico iste številke v kleti
z ident. št. 1740-1114-076, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani Na Jami 11 – k.o. Spodnja Šiška, dne 13. 2. 2009, pod opr. št. Dn
31718/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 3354/1-66-OD z
dne 19. 12. 1966, sklenjene med Skladom
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za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška in Stražar Jožetom, Verovškova
39, Ljubljana za stanovanje na terasi JZ, v
stolpnici S 6 ob Celovški cesti v k.o. Spodnja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 18. 2. 1971,
sklenjene med Stražar Jožetom, Verovškova 39, Ljubljana ter Korun Julijem in Korun
Marijo, oba Tržaška 49, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 16. 2. 1973,
sklenjene med Korun Julijem in Marijo, oba
Tržaška 49, Ljubljana ter Majdo Korbar, Trubarjeva 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
Dn 2130/2008
Os-2671/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Bešter Turk, Roblekovo naselje 11, Radovljica, ki jo zastopa notarka mag. Tatjana
Gregorc z Bleda, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 46 v 6. nadstropju
na JV strani, na naslovu Celovška 106, Ljubljana, z identifikatorjem št. 96.E in 97.E,
podvl. št. 4254/52, k.o. Zg. Šiška, dne 21.
1. 2009 pod opr. št. Dn 2130/2008 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z
dne 26. 8. 1976, sklenjene med Miroslavom
Zorčem, Cesta JLA 25A, Koper, in Izetom
Skokičem ter Ešefo Skokič, za stanovanje
št. 46, v izmeri 91,02 m2, ki se nahaja v 6.
nadstropju stanovanjskega objekta na Celovški 106 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 31455/2006
Os-2675/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Žgajnarja, Trebinjska ul. 1, 1000 Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 1567/16 – poslovni prostor
v pritličju z ident. št. 1736-0849-101, v Ljubljani, Trebinjska ul. 3 – k.o. Brinje I, dne
13. 2. 2009, pod opr. št. Dn 31455/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. BS 501/77 z dne 25. 3. 1977, sklenjene
med Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6/IV,
Ljubljana in Društvom paraplegikov SRS,
Titova 64, Ljubljana, za stanovanje št. 1 v
pritličju v soseski BS-3 Stožice, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 13331/2006
Os-2677/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočin Ivana, Cesta
v Mestni log 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 7 v 2. nadstropju 2. stopnišče, na naslovu
Mestni log 40, Ljubljana, z ident. št. 218.E,
vpisano v podvl. št. 5425/68, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 18. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 13331/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 37/67 z dne 22.
12. 1965, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Slana Malči, Zbašnikova ul. zgradba
A-1 (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 218.E, vpisano v podvl.
št. 5425/68, k.o. Trnovsko predmestje;
– kupne in prodajne pogodbe z dne 28.
11. 1968, sklenjene med Slana Malči, Cesta
v Mestni log 40, Ljubljana (kot prodajalko)
in Erič Savnik Desanka, Cesta v Mestni log
št. 40, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 218.E, vpisano v podvl. št. 5425/68, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2009
Dn 17802/2006
Os-2780/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hussu Zofije,
Zaloška cesta 98, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 29 v 4. nadstropju, na naslovu Zaloška 98, Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1412/29, k.o. Moste, dne
19. 2. 2009, pod opr. št. Dn 17802/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe III/f-IV-192/69 z dne 19. 9. 1969,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem »Zidar« Kočevje (kot prodajalcem) in
Oman Irmo, Prešernova 21, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1412/29,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 17541/2006
Os-2781/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško-

knjižni zadevi predlagateljev Osmičević Ismete in Senada, oba Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Barbara
Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 23 v 2. nadstropju,
na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, z
ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št. 1371/23,
k.o. Štepanja vas, dne 19. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 17541/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 4/91 – rs z dne 6. 11. 1991,
sklenjene med podjetjem Iskra Tela, p.o.,
Podjetje elementov za avtomatizacijo v stečaju, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pustovrh
Božidarjem ter Miroslavo, oba Bilečanska 5,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 23.E, vpisano v podvl.
št. 1371/23, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 18038/2006
Os-2782/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Poznajelšek
Ignac, Polanškova 42, Ljubljana Črnuče, ki
ga zastopa odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 1 z
ident. št. 34.E, shramba št. 1 v 1. nadstropju
z ident. št. 35.E in shramba št. 1 na podstrehi z ident. št. 36.E, na naslovu Polanškova
ulica 42, Ljubljana Črnuče, vpisano v podvl.
št. 2214/14, k.o. Črnuče, dne 17. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 18038/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o združevanju
sredstev za pridobitev stanovanja št. BS
111/2-36/84 z dne 27. 12. 1984, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija
ceste Tehnika, o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Gliha Stanislavom, Gliha Olgo
in Gliha Iztokom, vsi Na brežini 16, Ljubljana
(kot kupci), za nepremičnine, ki ima sedaj
ident. št. 34.E, 35.E in 36.E, vpisano v podvl. št. 2214/14, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 17534/2006
Os-2787/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Černač Silvane, Črtomirova ulica 24, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 61 v 2. nadstropju, na naslovu Črtomirova ulica 24, Ljubljana, z ident.
št. 61.E, vpisano v podvl. št. 3674/61, k.o.
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Bežigrad, dne 19. 2. 2009, pod opr. št. Dn
17534/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 634 z dne 6.
9. 1968, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Obnova« Ljubljana (kot prodajalcem)
in Cajnar Stanetom in Alojzijo, Kebetova 19,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 61.E, vpisano v podvl.
št. 3674/61, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5.
1975, sklenjene med Cajnar Stanetom in
Cajnar Alojzijo, oba Črtomirova 24, Ljubljana
(kot prodajalca) in Černač Silvano, Rakitnik
5, Prestranek (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 61.E, vpisano v
podvl. št. 3674/61, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009

no, ki ima sedaj ident. št. 201.E, vpisano v
podvl. št. 3790/49, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 19. 5. 1987,
sklenjene med Tambosso Livijem, Viška ulica 69d, Ljubljana (kot prodajalcem) in Petelin Stojanom, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 201.E, vpisano v podvl.
št. 3790/49, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 21. 11. 1994,
sklenjene med Petelin Stojanom, Seča
194b, Lucija (kot prodajalcem) in Djipan Miroslavom, Ul. bratov Učakar 102, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 201.E, vpisano v podvl. št.
3790/49, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009

Dn 1919/2006
Os-2795/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štrukelj Mire,
Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki jo zastopa Ana Tramošljanin, Kotnikova ulica 27,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. G32 v kleti,
na naslovu Trubarjeva 77, 79, 81, Ljubljana, z ident. št. 332.E, vpisano v podvl. št.
2292/32, k.o. Tabor, dne 6. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 1919/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 5/87-05/2-75 z
dne 10. 2. 1987, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje (kot
prodajalcem) in Uršič Janezom in Uršič Janjo, Trubarjeva 79, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 332.E,
vpisano v podvl. št. 2292/32, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009

Dn 33478/2008
Os-2797/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 28 v 4. nadstropju, na naslovu Poljanska
cesta 22b, Ljubljana, Ljubljana, z ident. št.
116.E, vpisano v podvl. št. 700/24, k.o. Poljansko predmestje, dne 9. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 33478/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4031/93 z dne 18. 10. 1993,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Myatt Patricia - Margar, Poljanska cesta 22b, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 116.E, vpisano v podvl. št. 700/24,
k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009

Dn 1547/2006
Os-2796/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hočevar Sebastjana Metoda, Ul. bratov Učakar 102,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. G98 v kleti,
na naslovu Ul. bratov Učakar 100-102, Ljubljana, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl. št. 3790/49, k.o. Zgornja Šiška, dne 20.
2. 2009, pod opr. št. Dn 1547/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 27.
10. 1982, sklenjene med Žnidaršič Mirom,
Ul. bratov Učakar 116, Ljubljana (kot prodajalcem) in Tambosso Livijem, Viška ulica
69d, Ljubljana (kot kupcem), za nepremični-

Dn 16483/2006
Os-2804/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magister Fabjan
Lučke, Hacquetova ulica 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 19 v 1. in 2. mansardi, na naslovu Hacquetova ulica 3, Ljubljana, z ident. št.
19.E, vpisano v podvl. št. 3745/19 in parkirno mesto št. 28 v 1. kleti, na naslovu Štihova
ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 182.E, vpisano
v podvl. št. 3752/182, obe k.o. Bežigrad,
dne 5. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16483/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-895/91
z dne 1. 4. 1991, sklenjene med SCT p.o.,
Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) in

Št.

36 / 15. 5. 2009 /

Stran

1247

Zupan Mihaelo, Palmerjeva 18, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št.
3745/19 in ident. št. 182.E, vpisano v podvl.
št. 3752/182, k.o. Bežigrad;
– prodajne pogodbe z dne 6. 4. 1994,
sklenjene med Zupan Mihaelo, Palmerjeva 18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pavić
Vando ter Pavić Sabino, obe Rožanska 2,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 3745/19 in ident. št. 182.E, vpisano v
podvl. št. 3752/182, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in parkirnem mestu, da v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 16955/2006
Os-2807/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Polikos d.o.o.,
center za ekonomske in družbene analize, Balantičeva 6, Mengeš, ki ga zastopa
odvetnik Peter Pregl, Šmartinska 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, poslovni prostor št. P8 v 1.
nadstropju, na naslovu Vošnjakova ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 1299/11, k.o. Ajdovščina, dne 9. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 16955/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
1969, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana (kot prodajalcem) in
Tehnounionom, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 1299/11, k.o. Ajdovščina;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
1971, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad–Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Tehnounionom, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 1299/11,
k.o. Ajdovščina;
– dogovora med nosilcem stanovanjske
pravice z dne 18. 5. 1971, sklenjenega med
Lopojdom Andrijo in Tehnounionom, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 11.E, vpisano v podvl. št. 1299/11, k.o.
Ajdovščina;
– dogovora med nosilko stanovanjske
pravice z dne 17. 10. 1974, sklenjenega
med Vošnjak Čedomilo in Tehnounionom,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 1299/11, k.o. Ajdovščina;
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice trajne uporabe in posesti poslovnih prostorov z dne 26. 3. 1979, sklenjene med
Tehnounionom, Vošnjakova 5, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Hotelom »Lev«, Vošnjakova
1, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 1299/11, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 13062/2006
Os-2809/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Senčar Zvonke, Ogrinčeva ul. 7, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, direktorica podjetja Vrečar Manca,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št 14 v 1. nadstropju, na
naslovu Rožanska ulica 4, Ljubljana, z ident.
št. 102.E, vpisano v podvl. št. 4024/15, k.o.
Bežigrad, dne 9. 2. 2009, pod opr. št. Dn
13062/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 1965,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana - Bežigrad (kot
prodajalcem) in Lovrač Marijo, Hubadova št.
20, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 102.E, vpisano v
podvl. št. 4024/15, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 18036/2006
Os-2810/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pezdir Martine,
Jakčeva ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 2. nadstropju,
na naslovu Jakčeva ulica 21, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1336/21, k.o. Štepanja vas,
dne 17. 2. 2009, pod opr. št. Dn 18036/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 9/1991 z dne
6. 11. 1991, sklenjene med Emono Merkur
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pogačar Martino, Vlahovičeva 21,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 60.E, vpisano v podvl.
št. 1336/21, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 27950/2008
Os-3153/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marojevič Blažo-ta,
Rojčeva ulica 26, Ljubljana, ki ga zastopa
notarka Sonja Puppis iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpi-
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sani v vl. št. 1427/57 – stanovanje št. 2 v 1.
nadstropju, s shrambo z isto številko v 2.
kleti, z ident. št. 1730-4071-102, v stavbi v
Ljubljani, Rojčeva ulica 26, k.o. Moste, dne
18. 3. 2009, pod opr. št. Dn 27950/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 9. 2002, sklenjene med
Rogelj Zlatico, Preserje 48c, Preserje in Rokometnim klubom Krim, Ob Dolenjski železnici 50, Ljubljana, za stanovanje št. 2 v 1.
nadstropju, Rojčeva 26, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2009
Dn 228/2009
Os-3219/09
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fortner
Emila, Ormoška cesta 3, Ljutomer, ki ga zastopa odv. Ciril Logar iz Ljutomera, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
pod vl. št. 1693/13, k.o. Ljutomer pod Dn št.
228/2009 z dne 16. 3. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 10. 1995, sklenjene med Ljubljansko
banko – Pomursko banko Murska Sobota
d.d., Murska Sobota, Trg zmage 7, ki jo je
zastopal direktor Viktor Šbul kot prodajalcem in Smolkovič Andreasom, roj. 13. 11.
1964 v Gmundu, Avstrija, Spodnji Kamenščak 55 in dedinjo po pokojnem Smolkovič
Andreasu Marjano Sovič, Babinci 27 in kupoprodajno pogodbo z dne 21. 6. 1999 med
Marjano Sovič, Babinci 27 in Cecilijo Zelko,
Gasilska ulica 10, Črenšovci za stanovanje
v 1. nadstropju v večstanovanjskem bloku,
na naslovu Ormoška ulica 3 v Ljutomeru št.
107.E, z identifikacijsko številko stavbe 360,
vpisani pri podvložni številki 1693/13, k.o.
Ljutomer v skupni izmeri 32,72 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 16. 4. 2009
Dn 58/2009
Os-3162/09
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 9. 4. 2009, opr. št. Dn 58/2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – aneksa št. 1 k pogodbi o nakupu
in prodaji nepremičnin, sklenjeni dne 3. 11.
2001, št. OV 1676/06, z dne 5. 10. 2006,
med družbo Coming, družba za trgovino,
d.d. – v stečaju, Dunajska 106, Ljubljana,
kot prodajalcem in družbo Autocommerce,
družba za gospodarjenje z naložbami, d.d.,
Ljubljana, Baragova 5, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo nepremičnine, poslovni prostor v izmeri 228,57 m2, v
pritlični etaži v trgovski hiši v Sevnici, ki stoji
na parc. št. 520/5 in 520/6, k.o. Sevnica, z
začasno identifikacijsko št. 6.E, vpisane v
podvl. št. 1722/7 k.o. Sevnica, do 1/2.

Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja IN MODA, d.o.o., Celje, Ljubljanska
cesta 87, mat. št. 1763130, do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 4. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 981/2006
Os-1989/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika mld. Vida Misdarisa, Kebetova 1, Kranj, ki ga zastopa odv. Jelka Sajovic,
Šorlijeva 21, Kranj, proti dolžniku Urbanu
Slatnerju, prej Podlubnik 158, Škofja Loka,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 573,86 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Slatner Urbanu, prej Podlubnik
158, Škofja Loka, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, Cesta Prvih
Borcev 43, 8250 Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 2. 2009
P 230/2008
Os-9789/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Rozaidi Naglav, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, spor se nanaša
na OE Koper, Pristaniška 8, Koper, ki jo zastopa pooblaščenka Tanja Cenčič, zoper toženo stranko Marka Železnikarja, neznanega prebivališča, zaradi plačila 887,46 EUR
s pp, dne 29. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Marku Železnikarju, neznanega bivališča, se določi začasni zastopnik – odvetnik Marko Globevnik, Ferrarska
ulica 8, Koper.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dneva postavitve, pa dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler pristojni
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2008
I 207/2003
Os-1430/09
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljub
ljana, proti dolžniku Borisu Logarju, Suha
12, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjatve 1.641,27 EUR s pp, je sodišče postavi-
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lo dolžniku Borisu Logarju, Suha 12, Kranj,
začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite
zastopnice od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 1. 2009
VL 104260/2008
Os-2566/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Irena Okorn, Dunajska cesta 107,
Ljubljana, proti dolžnici Sonji Kranjc, Prušnikova 12, Maribor, zaradi izterjave 699,54
EUR, sklenilo:
dolžnici Sonji Kranjc, Prušnikova 12,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Avsec
Biserka, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico 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 10. 3. 2009
VL 123177/2008
Os-3329/09
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 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Josipu Lončarić,
Gornja pot 11, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
izterjave 3.151,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Josipu Lončarić, Gornja pot 11,
Brezovica pri Ljubljani 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 Beronja Sonny, Tavčarjeva 13, 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 17. 4. 2009
VL 121928/2008
Os-3330/09
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
182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Škerlak, Ljubljanska cesta 70, Domžale,
zaradi izterjave 1.196,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Škerlak, Ljubljanska cesta 70, Domžale se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi Bercieri Andreja, Miklošičeva 16, 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 17. 4. 2009
VL 88755/2008
Os-3418/09
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
Potočan – odvetništvo, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, proti dolžniku Dušanu Biščaniču,
Brodarjev trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave
499,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Biščaniču, Brodarjev trg
1, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Varja Holec, Komenskega 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2009
VL 82202/2008
Os-3284/09
Okrajno sodišče na Ptuju je v izvršilni
zadevi upnika Vrtca Jadvige Golež Maribor,
Betnavska cesta 100, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Peter Peče, Trg Leona Štuklja
5, Maribor, proti dolžniku Jožefu Zelenko,
Cerovec Stanka Vraza 15, Ivanjkovci, Mateja Vivod, Pavlovski vrh 60, Ivanjkovci, ki
ga zastopa odv. Marko Ravnik, Kersnikova
6, Ljubljana, zaradi izterjave 353,25 EUR,
sklenilo:
izvršilni postopek se ustavi.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 4. 2009

Oklici dedičem
D 51/2009
Os-2594/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Francu
Hostniku, roj. 1. 8. 1932, Slovencu, upokojencu, razvezanem, umrlem dne 20. 12.
2008, nazadnje stan. Prijateljeva ulica 16a,
Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Francu Hostniku, da se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2009
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D 344/2006
Os-1571/09
Ražman Milan iz Gračišča, Poletiči 24, je
dne 30. 4. 2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 2009
D 60/2008
Os-2595/09
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Maučec
Ivanu, roj. 17. 4. 1934, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Dražen Vrh
– del 45, Sv. Ana v Slovenskih goricah, ki je
umrl dne 19. 6. 2007.
Pokojni je bil vdovec in otrok ni zapustil.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev, s
tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pokojnem
Maučec Ivanu, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Ksenijo Kotnik, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 13. 3. 2009
II D 129/2004
Os-3374/09
V zapuščinskem postopku Okrajnega
sodišča v Mariboru po pokojnem Kerčmar
Zoltanu, roj. 24. 10. 1935, sinu Kerčmar
Zoltana in Gizele, umrlem 26. 1. 2004,
upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Čufarjeva 9,
Maribor, se poziva dediča Ralfa Lorenca,
starega približno 47 do 48 let, rojenega v
Nemčiji v bližini Švicarske meje, da priglasi svojo pravico do zapuščine oziroma
poda dedno izjavo v zadevi po pokojnem
Krčmar Zoltanu v roku enega leta v skladu
z drugim odstavkom 206. člena Zakona o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2009
D 19/2009
Os-2687/09
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Rozenfeld
Zorki, hčeri Andrija in Urse Curać, roj. 9. 8.
1910, državljanki Republike Hrvaške, umrli
20. 8. 1972, nazadnje stan. Ul. Vladimirja
Nazora 3, Ploče.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev po pokojni Rozenfeld Zorki, sodišče na podlagi
prvega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije ne bo priglasil noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 3. 2009
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Oklici pogrešanih
N 77/2008
Os-3301/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagateljice postopka Vladimire Bubnik,
Spodnje Škofije 13č, Škofije, ki jo zastopa
odvetnik Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Andreja Caha, pok.
Antona, Črni Kal 16, Črni Kal, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Irena Fister,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega, dne 15. 4. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Andreja Caha, pok. Antona, Črni Kal 16, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi oglasa v Uradnem
listu RS, ker bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2009
N 78/2008
Os-3341/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice Vladimire Bubnik, Spodnje
Škofije 13č, Škofije, ki jo zastopa odv. Igor
Kocjančič, zoper nasprotno udeleženko Ano
Cah, pok. Antona, Črni Kal 16, Črni Kal,
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer
Irena Fister, zaradi razglasitve pogrešane
nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 7. 4.
2009, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Cah Ane,
vdove pok. Antona, rojene Sever, iz Črnega
Kala, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2009
N 72/2008
Os-3375/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljic: 1. Marije Knez, Movraž 39,
Gračišče, 2. Olge Šav, Arjol 8, Koper, ki
ju zastopa pooblaščenka Grbec Sandra, iz
Kopra, zoper naspr. udeleženca Ivana Hrvatina, Movraž, Gračišče, ki mu je postavljena
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
dne 31. 3. 2009, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Ivana
Hrvatina, pok. Matije, rojenega 4. 3. 1862, iz
Movraža, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju in smrti nasprotnega udeleženca se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica v Uradnem listu RS,
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2009
N 80/2008
Os-3376/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
predlagateljice Vladimire Bubnik, Spodnje
Škofije 13č, Škofije, ki jo zastopa odv. Igor
Kocjančič, zoper naspr. udeleženca Andreja
Samca, pok. Jožefa, Črni Kal 16/19, Črni
Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega,
dne 7. 4. 2009, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Samec
Andreja, pok. Jožefa, Črni Kal 16/19, Črni
Kal, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 4. 2009
N 469/2008
Os-3421/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se
vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Nade Rotovnik Kozjek, Kotnikova 20,
Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešanega
Pavleta Kozjeka, roj. 15. 1. 1959, z zadnjim
stalnim prebivališčem Kotnikova 20, Ljubljana, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer
Tomaž Rotovnik, Bukovje 6, Dravograd, za
mrtvega.
Nasprotni udeleženec je pogrešan od 25.
8. 2008, ko je ob sestopu padel v razpoko ob
vznožju severne stene gore Mustagh Tower
in njegovega trupla ni bilo mogoče najti.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi vedeli karkoli
o njegovem življenju, oziroma smrti, da to
sporočijo naslovnemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009

Kolektivni delovni spori
X Pd 2092/2008
Os-3644/09
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
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 Brest-pohištvo, d.o.o., Cesta 4. maja
18, Cerknica, ki ga zastopa odvetnica Anita
Hiti, Kraška ulica 6, Sežana, stranki intervenient IP Ribnica, d.o.o., Opekarska cesta
45, Ribnica, ki ga zastopa odvetnica Anita
Hiti, Kraška ulica 6, Sežana in nasprotnim
udeležencem 1. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, 2.
Sindikat lesarstva Slovenije – SINLES, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Igor Pišek, Dunajska 22, Ljubljana, in 3.
Neodvisnost KNSS – konfederacija novih
sindikatov Slovenije, Linhartova 13, Ljubljana, stranski intervenient Sindikat lesarstva
Slovenije, Brest PE Pohištvo, Cesta 4. maja
18, Cerknica, ki ga zastopa odvetnik Jurij
Munih, Trg brolo 2, Koper, zaradi ugotovitve
skladnosti kolektivne pogodbe.
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 te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s
pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 7. 7. 2009
ob 8.30 v razpravni dvorani 1/l. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 5.
5. 2009.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 3/2009
Os-3639/09
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu v
gospodarski zadevi predlagateljice Mete
Zajc Pogorelčnik, Mladinska ulica 36, Vuzenica zoper nasprotnega udeleženca
IGEM inženiring, gradbeništvo, ekologija,
marketing d.o.o., Šaleška 21, Velenje –
dostava, zaradi sodnega preizkusa denarne odpravnine obvešča delničarje, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke tretjega odstavka
605. člena ZGD-1, da lahko v enem mesecu od objave obvestila o vložitvi predloga za sodni preizkus denarne odpravnine
vložijo svoje predloge za preizkus menjalnega razmerja. Po poteku tega roka, predloga za preizkus menjalnega razmerja ni
več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2009
Ng 2/2009
Os-3640/09
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu v
gospodarski zadevi predlagatelja Gregorja
Mlakarja, Čečovje 11b, Ravne na Koroškem
zoper nasprotnega udeleženca Prevent Les
d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, zaradi
predloga za določitev primerne odpravnine
obvešča delničarje, ki izpolnjujejo pogoje iz
1. točke tretjega odstavka 605. člena ZGD1, da lahko v enem mesecu od objave obvestila o vložitvi predloga za sodni preizkus
denarne odpravnine vložijo svoje predloge
za preizkus menjalnega razmerja. Po poteku tega roka predloga za preizkus menjalnega razmerja ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2009
Ng 16/2009
Os-3706/09
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljubljana, obvešča vse na skupščini dne 15.
12. 2008 izključene »manjšinske delničarje« družbe Ljubljanski kinematografi d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana, da lahko v roku
enega meseca od objave tega obvestila vložijo svoje predloge za preizkus višine primernosti odpravnine, ki jo je ponudil glavni
delničar družba Zabavna Znanost d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana. Po poteku citiranega roka, skladno s 607. členom Zakona
o gospodarskih družbah, predlogov več ni
dopustno vložiti. Predloge je potrebno vložiti
v dveh izvodih na naslovu sodišča z oznako
opravilne številke Ng 16/2009.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Abramič Jožko, Sočebranova ul.
2, Solkan, zavarovalno polico, št.
40303000307, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnn‑304333
Frelih Črtomir, Nomenlj 33, Bohinjska
Bistrica,
zavarovalno
polico,
št.
50500002438, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d. gni‑304413
Grašič Judež Marija, Šmarca, Bistriška
ulica 22, Kamnik, zavarovalno polico, št.
11.019.505, izdala zavarovalnica Grawe.
gnp‑304406
Leskovar Vera, Cesta v Rošpoh 63,
Kamnica, zavarovalno polico, št. 01
00000218, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m‑218
Rakušček Niko, Nad izviri 46, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 50500021331, izdala zavarovalnica KD
življenje. m‑211
Rojnik
Bernard,
Dunajska
cesta
194, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500016039, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnz‑304346
Soršak Aleksandra, Stražgonjca 48,
Pragersko, zavarovalno polico, št. 505
00027274, izdala zavarovalnica KD
Maximus. gnk‑304361
Srša Šarlota, Dogoška cesta 67, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500020651, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnq‑304380
Topčić Melisa, Slamnikarska cesta
1/c, Domžale, zavarovalno polico, št.
50500068198, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnv‑304379
Turnšek Amadeja, Ul. heroja Nandeta
12/c, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500015257, izdala zavarovalnica KD
življenje. m‑215
Veljković Zoran, Štrekljeva 24, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500062739, izdala
zavarovalnica KD življenje. m‑224

Spričevala preklicujejo
Adamič Marko, Kotlje 32, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Koroški
jeklarji Ravne na Koroškem, izdano leta
1999. gny‑304401
Arnečič Anita, Obrežna 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 5. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1997–2001. m‑216
Arnež Vid, Ulica 4. oktobra 3, Cerklje na
Gorenjskem, indeks, št. 21030012, izdala
FDV Ljubljana. gnw‑304399
Auguštun Suzana, Spodnje Dobrenje
81, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje živilske šole smer slaščičar, konditor, izdano leta 2004.
m‑222
Avramović Aleksandar, Grajska 43,
Bled, spričevalo Srednje gostinske šole.
gnx‑304373
Avšič Mirjam, Zg. Pohanca 40, Artiče,
indeks, št. 81613430, izdal EPF. m‑229

Bajuk Ana, Zoisova ulica 15, Kranj,
indeks, št. 18030469, izdala FF Ljubljana.
gnm‑304334
Bauman Dolores, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Prometne
šole v Mariboru, izdano leta 2004 in 2005.
m‑200
Brumec Špela, Gubčeva ulica 16, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2008. m‑226
Đura Marijan, Smetanova 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole Maribor, izdano leta
1979. m‑212
Ferlic Andrej, Kosovelova ulica 15,
Velenje,
diplomo
Srednja
tehniška
šola Maršala Tita Celje IE, kovinarsko
predelovalne usmeritve. gnf‑304341
Ferlinc Boštjan, Partizanska cesta
44, Lenart v Slov. goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1993. m‑238
Genc Simona, Kobilje 225, Kobilje,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci, izdano
leta 1990. gnu‑304351
Grgovski Milan, Prušnikova 34, Maribor,
indeks, št. 28030367, izdala FMF Ljubljana.
gnm‑304409
Hadalin Tatjana, Tominčeva cesta 62,
Kranj, diplomo Srednje ekonomske šole v
Kranju, izdana leta 1988. gnn‑304358
Hadalin Tatjana, Tominčeva cesta 62,
Kranj, indeks, Srednje ekonomske šole v
Kranju. gno‑304357
Hlastec Biserka, Konjiška vas 7,
Slovenske Konjice, diplomo, indeks in
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
šole - upravni tehnik, izdano leta 1990.
m‑202
Ibrahimović Endis, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ II. grupe
odredov v Ljubljani. gnz‑304296
Ivanič Luka, Filovci 43/a, Bogojina,
indeks, št. 22067250, izdala Fakulteta za
šport Ljubljana. gnd‑304343
Ivanič Mihael, Filovci 43/a, Bogojina,
indeks, št. 22069450, izdala Fakulteta za
šport. gne‑304342
Jagodic Stanislav, Prvomajska 19, Nova
Gorica, diplomo Ekonomsko poslovne
fakultete v Mariboru, izdana leta 1999.
gnr‑304354
Janec Robert, Ždinja vas 27, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Tehniške
gimnazije v Novem mestu, izdano leta 2004.
gno‑304407
Javornik Darko, Češminova ulica 14,
Domžale, spričevalo od 1. do 4. letnika
Kadetske šole za miličnike v Tacnu, izdano
leta 1978 do 1982, izdano na ime Djogić
Darko. gne‑304367
Jermaniš Andrej, Vojkovo nabrežje 33/a,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomsko poslovne šole v
Kopru - program trgovec, izdano leta 1998.
gnk‑304336
Kocjančič Tjaša, Trebča vas 1/a, Dvor,
indeks, št. 93543186, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
m‑231
Konobelj Suzana, Ulica Ivana Turšiča 5,
Sežana, diplomo Višje šole za zdravstvene
delavce v Ljubljani, št. 572, izdana leta 1976,
na ime Medved Suzana. gnh‑304414

Kos Iztok, Prvomajska 11, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 2001. m‑207
Kosić Marko, Mekinje, Neveljska pot
8/a, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za oblikovanj in fotografijo Ljubljana.
gnt‑304377
Krajnc Barbara, Kraigherjeva 5, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1996 in 1997. m‑210
Krajnc Simona, Božičeva 2/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 1993. m‑230
Krašovec Robert, Krmelj 23/b, Sevnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto - smer strojništvo, izdano leta
2007 in 2008. gnw‑304374
Kravcar Nataša, Praproče 13, Trebnje,
indeks, št. 21017952, izdala FDV Ljubljana.
gnv‑304350
Kuder Gašper, Arja vas 64/b, Petrovče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje - gostinski tehnik,
izdano leta 1997 in 1998. m‑225
Lang Jožefa, Polje, cesta XXVI/25,
Ljubljana, diplomo Pedagoške fakultete v
Ljubljani - razredni pouk, izdana leta 1996.
gnr‑304404
Lozinšek Janja, Gorišnica 56/a, Gorišnica,
maturitetno spričevalo Ekonomske gimnazije
Ptuj, izdano leta 2003. m‑201
Maček David, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1990 do 1994. gnz‑304396
Majšler Aleš, Borova vas 3, Maribor,
indeks, št. 59030407, izdala Visoka šola za
upravljanje in poslovanje Ljubljana. m‑217
Marušič Marko, Ulica Nika Šturma 4,
Sežana, obvestilo o uspehu pri maturi,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Srednje šole Srečko Kosovel Sežana, izano
leta 1997. gnt‑304402
Mihelič Sebastjan, Sorška ulica 4, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko
in upravne administrativne šole v Kranju,
izdano leta 2000. gnp‑304381
Mujkić Jasmin, Podkraj pri Velenju
29/a, Velenje, certifikat, št. IZO-07/436.
gnm‑304359
Novak Marko, Vrtna pot 5, Log pri
Brezovici, spričevalo 7. razreda OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2007.
gnu‑304326
Opaka Uroš, Tržaška cesta 269,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnv‑304375
Oven Domen, Ribniška ulica 15/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani. gnm‑304384
Pavalec Miroslav, Juršinci 42, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1997. m‑208
Pirnat Borut, Hacquetova ulica 5,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za
elektroenergetiko Ljubljana, izdana leta
1984. gnq‑304330
Poljak Marko, Jedinščica 11, Novo
mesto, indeks, št. 41055453, izdala FDV v
Mariboru. gnj‑304337
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Postružnik Patricija, Spodnji Žerjavci 26,
Lenart v Slov. goricah, potrdilo o opravljeni
maturi Srednje trgovske šole Maribor aranžerski tehnik, izdano leta 2007. m‑234
Radič Slobodan, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Štore, št. 2375 - Poklicna
kovinarska in metalurška šola, izdano leta
1982. gnf‑304416
Ravljen Tanja, Gallusova ulica 5, Šmarje
pri Jelšah, obvestilo o uspehu 3. letnika
Umetniške gimnazije, B - petje, instrument,
izdano pod št. 230/2008 dne 24. 6. 2008 v
Glasbeni šoli v Celju. gnl‑304335
Rebol Matija, Vesna 10, Portorož Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2007. gnh‑304293
Reihss Vera, Pongrce 27/a, Cirkovce,
spričevalo 8. razreda Delavske univerze
Maribor, izdano leta 1989. m‑214
Roj Denis, Kadrenci 21/a, Cerkvenjak,
obvestilo o uspehu 3. in 4. letnika Tehniške
gimnazije Maribor - srednja elektro
računalniška šola, izdana leta 2007 in 2008.
m‑233
Rus Tine, Gradnikove brigade 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu za
4. letnik Gimnazije Moste. gnq‑304355
Slabe Tatjana, Tunjiška mlaka 10/b,
Kamnik, maturitetno spričevalo Šolskega
centra v Kamniku - splošna gimnazija, izdano
leta 1982. gnl‑304410
Šeško Suzana, Matteottijeva 1, Piran
- Pirano, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske poslovne šole, izdano leta 2008.
gno‑304332
Škerget Matjaž, Hrastje 14, Limbuš,
spričevalo o poklicni maturi in spričevalo 5.
letnika Srednje živilske šole Maribor, izdana
leta 2004. m‑239
Tornado Mojca, Depala vas 26, Domžale,
spričevalo Srednje frizerske šole, izdano
leta 1983, izdano na ime Pevec Mojca.
gnq‑304405
Trunkl Anica, Gradiška 317, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ
Tone Čufar, izdano leta 1964 do 1972. m‑213
Turk Matjaž, Vinareber 12, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2007 in 2008.
gnc‑304344
Vouri Jožef, Nuskova 59, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
poklicnih šol Murska Sobota. gnk‑304411
Vovk Martina, Trnovo 58, Trnovo pri
Gorici, maturitetno spričevalo Gimnazije
Nova Gorica - pedagoška smer, izdano leta
1984. gnr‑304329
Vučenović Brankica, Koroška cesta
56, Tržič, spričevalo 8. razreda OŠ
heroja Grajzerja Tržič, izdano leta 1990.
gnj‑304362
Zelenko Urška, Sovjak 34/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske
univerze v Mariboru, izdano leta 1994.
m‑205
Zornik Joža, Novi dom 10, Hrastnik,
diplomo Filozofske fakultete, št. 348/83-84 z
dne 24. 11. 1983, izdana na ime Musar Joža.
gnu‑304376

Drugo preklicujejo
Baričević Ines, Triglavska 40, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21060760, izdala
FDV Ljubljana. gns‑304378
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Bele Bernarda, Na tratah 1, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 71060116,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnv‑304275
Cvek Gregor, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19427312, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnw‑304349
Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja,
dovolilnice za prevoz blaga v tretje države
HR, oznaka M000333. gng‑304340
Ćorić Zorica, Prežihova 17, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 8874, izdal Veolia
transport. m‑223
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 104827 - varnostnik,
izdana pri MNZ Ljubljana. gns‑304353
Gatej Sabina, Kidričeva ulica 14,
Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
40081066, izdala Visoka šola za storitve v
Ljubljani. gny‑304347
Gedlička Klemen, Prušnikova ul.
14, Maribor, študentsko izkaznico, št.
S1001475, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑235
Globovnik Uroš, Špindlerjeva 31,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 61253876, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m‑236
Grmek Damjan, Štanjel 115, Štanjel,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-13-0/01. gny‑304372
Grogl Borut, Litostrojska cesta 23,
Ljubljana, dovoljenje prosto letečega pilota
balona, št. 0012/0707, izdano pri Ministrstvu
za promet Ljubljana. gny‑304397
Hliš Miha, Pameče 36, Rimske Toplice,
študentsko izkaznico, št. 61251304, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑232
Hriberšek Jože s.p., Ložnica 22, Velenje,
izvod licence za vozilo AUDI A6 2,5, TDI, reg.
št. CE A0-884, izdanega pri OZS, vezanega
na licenco, št. 3571. gnq‑304280
Ivakič Anja, Ruše 12, Petrovče,
študentsko izkaznico, št. 18070765, izdala
FF Ljubljana. gnp‑304306
Ivančič Špela, Kamno 72, Kobarid, vozno
karto, št. 0805835. gnt‑304352
KO-Trans d.o.o., Muretinci 046B,
Gorišnica, licenco za vozilo za vozila z reg.
št. MB V7-703, MB V7-646, MB L0-337, MB
81-78H, MB 27-74Z in MB H7-61C, izdane
25. 4. 2005. gnv‑304400
Kofra d.o.o., Ljubljanska cesta 45,
Kamnik, dovoljenje za prvo zaposlitev tujca,
št. 04244238334, izdano na ime Bijedić
Fadil, dne 26. 9. 2009. gnr‑304279
Koletnik Tadej, Ciglence 21, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 10961, izdal Veolia
transport. m‑204
Kosednar Alen, Ulica Nade Kovačič 24,
Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
11989, izdal Veolia transport. m‑227
Kovač Anže, Dunajska 196, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020085,
Fakulteti za računalništvo in informatiko.
gnj‑304287
Kutnjak Nina, Goriče 65, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 18071702,
Filozofski fakulteti. gni‑304288
Lokovšek Jurij, Ul. Gubčeve brigade 55,
Ljubljana, dovoljenje pilota prosto letečega
balona, št. 0124/0468, izdano 2. 6. 2006.
gnp‑304356
Lovrečič Valter, Vena Pilona 16, Koper
- Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-707-09/95.
gnj‑304412

Lubej Rok, Koroška cesta 102, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61237502, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑206
Malus Blanka, Kidričeva 2, Krško,
študentsko izkaznico, št. 71080207,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnb‑304345
Marič Tadeja, Beznovci 48/b, Bodonci,
študentsko izkaznico, št. 61196889, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑237
Matjaž Patrik, Letoviška 1, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
71173370, izdala Pravna fakulteta Maribor.
m‑203
Mihaljevič Matija, Frankolovska 11,
Maribor, digiotalno tahografsko kartico,
št. 1070500019916000, izdal Cetis Celje.
gnh‑304339
Mujkić Ahmet, Podkraj pri Velenju
29/a, Velenje, certifikat, št. IZO-07/437.
gnl‑304360
Nees Kiper in partnerji d.o.o., V dolini
22, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
99289991918, izdano na ime Sulejmani
Mirsad. gnp‑304331
Novšak Boštjan, Krmeljeva ulica
3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
11060132, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnx‑304398
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko z napisom Petrol
101a, v drugi vrstici Petrol d.d., Ljubljana, v
tretji pa 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gng‑304365
Pirc Borut, Čučja mlaka 4, Škocjan,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500007420000, izdal Cetis Celje.
gni‑304338
Pirc Špela, Zg. Bela 1/b, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 18071028, izdala
FF Ljubljana. gnx‑304348
Prešern Janez, Ulica J. Finžgarja 3,
Jesenice, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-00291-0/01 z dne
21. 3. 2001. gns‑304403
Prijatelj Jože s.p., Spodnje Brezovo 9,
Višnja Gora, licenco, št. 8151 za tovorno
vozilo Mercedes Benz 4143 K z reg. št. LJ
86-8DT. gnf‑304366
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/BGD69-26982/2008 z dne 2. 12. 2008, izdano na ime
Avtaykin Olexadr. gnk‑304386
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/MJ69-25378/2008 z dne 29. 8. 2008, izdano na
ime Flajšman Tomica. gnj‑304387
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 00362/MJ-2-2/2009
z dne 5.1.2009, izdano na ime Ibrahimović
Senad. gni‑304388
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, šr. 003627/BGD69-36982/2008 z dne 2. 12. 2008, izdano na ime
Ismoilov Andrii. gnh‑304389
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/bgd69-24996/2008 z dne 31. 7. 2008, izdano na
ime Maksimović Vladan. gng‑304390
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/BGD69-25902/2008 z dne 1. 10. 2008, izdano na
imeYermakovych Mykola. gnf‑304391
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/BGD69-34629/2008 z dne 8. 7. 2008, izdano na ime
Mešanović Husejin. gne‑304392
Remše Milan s.p., Jenkova 9, Velenje,
potrdilo za voznika, št. 003627/BGD69-2-
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4504/2008 z dne 13. 7. 2008, izdano na ime
Nefad Kozarac. gnd‑304393
Remše Milan s.p., Jenkova 9,
Velenje,
potrdilo
za
voznika,
št.
003627/BGD69-3-3283/2008
z
dne
28. 4. 2008, izdano na ime Čedo Stošić.
gnc‑304394
Saletinger Iris, Ljuba Šercerja 3, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 71172746, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m‑228
Skaza Igor, Borštnikova ulica 15, Maribor,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanj s
področja trženja investicijskih skladov in
prodaje investicijskih kuponov oziroma
delnic investicijskih skladov. gnn‑304383
Steavnovič Teodor, Groharjeva 5,
Maribor, zeleno karto, št. 46415, izdala
zavarovalnica Grawe. m‑220
Steavnovič Teodor, Groharjeva 5,
Maribor, zeleno karto, št. 1303339, izdala
zavarovalnica Grawe. m‑219
Stevanovič Teodor, Groharjeva 5,
Maribor, zeleno karto, št. 48056, izdala
zavarovalnica Grawe. m‑221
Svržnjak Alenka, Pacinje 40/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 18051168, izdala
FF Ljubljana. gnl‑304385
Šučur Dragan, Spodnje Negonje 11/c,
Rogaška Slatina, študentsko izkaznico,

Št.

št. 93523009, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m‑209
Tisa d.o.o., Ižanska cesta 213, Ljubljana,
spričevalo o plovnosti, št. 750, izdano pri
Ministrstvu za promet dne 12. 7. 2007.
gno‑304382
Titan Jana, Hotovlja 94, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 01004270,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn‑304408
Transport Logar, Aleš Logar s.p.,
Troblje 8, Slovenj Gradec, licenco za vozilo
G AL-09, ser. št. 0065449/008, izdana
28. 5. 2007 z veljavnostjo do 16. 8. 2010.
gnd‑304368
Transport Logar, Aleš Logar s.p., Troblje
8, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika, št.
005449/mj59-2-10364/2007, izdano na ime
Todorović Tomislav. gng‑304369
Transport Logar, Aleš Logar s.p., Troblje
8, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika, št.
005449/MJ59-3-846/2009, izdano na ime
Dondić Vladimir. gnb‑304370
Transport Logar, Aleš Logar s.p., Troblje
8, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika, št.
005449/MJ59-3-2169/2008, izdano na ime
Mihailović Radovan. gnz‑304371
Turk Perihan, Vilharjeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071109, izdala
FDV Ljubljana. gnh‑304289
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Vignjević Milan s.p., Savinska cesta 98a,
Žalec, potrdilo, št. 000387/MJ72-4-5444/2006
izdana na ime Gajić Vladimir, dne 26. 9.
2006. gnu‑304276
Vignjević
Milan
s.p.,
Savinska
cesta
98a,
Žalec,
potrdilo,
št.
007289/BGD72-3-10943/2007, izdano na
ime Milošević Mladen, dne 15. 11. 2007.
gnt‑304277
Vignjević
Milan
s.p.,
Savinska
cesta
98a,
Žalec,
potrdilo,
št.
007289/BGD72-7-10943/2007, izdano na
ime Vujanović Milanko, dne 15. 11. 2007.
gns‑304278
Viking d.o.o., Preloge 002, Zgornja
Ložnica, dovolilnico za Ukrajino - tranzitna
za leto 2008, oznaka 804/03, št. 241399.
gng‑304415
Višček Jana, Klemenčičeva 3, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 41070151,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnb‑304395
Žvan Matevž, Rožna dolina 16, Lesce,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3616/00-98, ser. št. 1198/98.
gni‑304363
Žvan Matevž, Rožna dolina 16, Lesce,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo,
št. 26292-00714/05, izdano 28. 6. 2005.
gnh‑304364
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