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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 410-169/2009-13

Ob-4494/09

Popravek
k ponovitvi javnega razpisa
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281 – območje Majlonta v Občini
Postojna v letu 2009
V javnem razpisu za o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281 – območje Majlonta v Občini Postojna v letu 2009, se pod
III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za sanacijo obstoječega
stavbnega fonda na območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – območje Majlonta, in sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito
prenovo objektov, znaša 9.000 EUR, ne
glede na višino stroškov izvedbe sanacij.
Kolikor bodo zaradi prevelikega zanimanja
presežena razpoložljiva sredstva, se lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog,
prispelih na javni razpis, višina subvencije
zmanjša.
Občina Postojna
Št. 430-21/2009/24

Ob-4540/09

Sprememba javnega razpisa
za spodbujanje raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-vsebin in e-storitev
v letih 2009 in 2010
V »Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40 z dne
29. 5. 2009 (Ob-4197/09), se v 9 poglavju
razpisa Pogoji sodelovanja, Ad 1. Formalna
ustreznost, 1.1. Popolnost vloge, v drugi
alineji osme točke besedilo spremeni tako,
da se glasi:
– S.BON1 oziroma BON1/Z in BON2.
Tej spremembi javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih
straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Dodatne informacije so
dostopne na elektronskem naslovu www.
mvzt.gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 430-36/2009/26

Ob-4541/09

2. sprememba javnega razpisa
za razvoj centrov odličnosti
v obdobju 2009–2013
V »Javnem razpisu za razvoj centrov
odličnosti v obdobju 2009–2013«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 15. 5.
2009 (Ob-3781/09), in sprememba z dne
29. 5. 2009, se v točki 6.1 Upravičeni stroški se za drugim odstavkom dodata nova
odstavka, ki se glasita:
»Davek na dodano vrednost (DDV) je
v celoti upravičen strošek:
– če prejemnik sredstev ni identificiran za
namene DDV ali
– če je prejemnik sredstev identificiran
za namene DDV in izvaja operacijo ali del
operacije v okviru neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do
odbitka DDV.
DDV je upravičen strošek le delno:
– če je prejemnik sredstev identificiran
za namene DDV in izvaja operacijo ali del
operacije v okviru neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do
odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od
katere ima pravico do odbitka DDV.«
Tej spremembi javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih
straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Dodatne informacije so
dostopne na elektronskem naslovu www.
mvzt.gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-4480/09
Obvestilo
Javni zavod RTV Slovenija je dne 24. 4.
2009 v Uradnem listu RS, št. 32/09 objavil
javni razpis št. AV-RTV 001/2009. Rok za
oddajo ponudb je bil 11. 5. 2008 do 12. ure.
Do določenega datuma in ure je na naslov
naročnika prispelo 7 ponudb.
Naročnik RTV Slovenija je pri javnem
razpisu z oznako AV RTV 001/2009 izbral
ponudnika Produkcijsko skupino Mangart
d.o.o., Knezov Štradov 94, 1000 Ljubljana,
z delom »Danes dol, jutri gor!«.
RTV Slovenija
Javni zavod
Ob-4421/09
Obvestilo
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
v imenu Republike Slovenije, Ministrstva za

promet, zaradi razdelitve vseh razpisanih
sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa
za nepovratne finančne pomoči za nabavo okolju prijaznejših težkih tovornih vozil
2SUB-CTP09, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 30/09, dne 17. aprila 2009.
Ministrstvo za promet
Ob-4534/09
Na podlagi 16. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in
126/07 – ZUP-E), minister za promet izdaja
naslednje obvestilo:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
v imenu Republike Slovenije, Ministrstva za
promet, zaradi razdelitve vseh razpisanih
sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa
za nepovratne finančne pomoči za nabavo okolju prijaznejših težkih tovornih vozil
2SUB-CTP09, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 30/09 dne 17. aprila 2009.
Ministrstvo za promet
Št. 5440-11/2009/34
Ob-4487/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju
proračuna 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
(31/09 popr.)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 26/09), Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06), Obligacijskega zakonika (Uradni
list RS, št. 97/07, OZ-UPB1), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(OJ L 379/2006), Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07),
Priglašene sheme pomoči po pravilu »de
minimis« »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, št. priglasitve: M001-5022860-2009 z dne 25. 3.
2009 in dopolnitve sheme, št. priglasitve:
M001-5022860-2009/I, z dne 18. 5. 2009,
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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
(OJ L 210/2006), Uredbe Sveta (ES) št.
1341/2008 z dne 18. 12. 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (OJ L 348/19),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(OJ L 371/2006), Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(OJ L 210/2006), Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1783/1999 (OJ L 210/2006), Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013 (potrjenega s strani Evropske
Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI
2007 SI 051 PO 001), 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 40/09), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 –
ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.)), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006), Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2008/3 (sprejetega na 169. redni
seji Vlade RS, 15. 5. 2008), Spremembe
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni seji
Vlade RS, 18. 11. 2008), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2007 in 2008 (http://www.mddsz.gov.si
in http://www.ess.gov.si) in Sklepa organa
upravljanja o potrditvi instrumenta Javni
razpis za spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva št. OP RČV 4/1/03-0-MDDSZ,
z dne 9. 6. 2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva v okviru četrte razvojne
prioritete »Enakost možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti«
in prednostne usmeritve 4.1. »Enake
možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti« Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
dostopa do usposabljanja in zaposlovanja
ranljivim skupinam z razvojem socialnega
podjetništva.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo
razvijali tržne dejavnosti (prodaja blaga ali
storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta
za ranljive ciljne skupine. Javni razpis je
namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
– razvoju novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti;
– usposabljanju oseb iz ranljive ciljne
skupine za vključitev v dejavnost;
– ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.
Cilj javnega razpisa je podpreti do 10
pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 150 oseb
iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno
leto zagotovili zaposlitev za polni delovni
čas za vsaj 25% v usposabljanje vključenih
oseb iz ranljive ciljne skupine.
Med ranljive skupine po tem razpisu
štejemo osebe, ki niso v delovnem razmerju in so:
– osebe starejše od 50 let;
– mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe;
– pripadniki romske skupnosti;
– bivši odvisniki, vključeni v programe
rehabilitacije;
– bivši kaznjenci;
– migranti;
– begunci in
– druge ranljive skupine z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v postopku ocenjevanja vloge prijavitelja potrdi strokovna
komisija.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji
Prijavitelji in projektni partnerji morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj,
vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost
oziroma ne delijo dobička med lastnike,
temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti;
2. so pravne osebe, ki na dan prijave
opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;
3. imajo ustrezno pravno in finančno
sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi
za izvedbo projekta ter morajo v projektu aktivno sodelovati (stroški so vključeni
v proračun projekta);
4. vsaj en član projektnega partnerstva
mora imeti izkušnje z delom z ranljivo ciljno
skupino;
5. v okviru projekta v aktivnost usposabljanja vključiti najmanj 10 in največ 20
oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotoviti zaposlitev za polni
delovni čas za najmanj 25% oseb, vključenih v aktivnost usposabljanja. Minimalno
število realiziranih zaposlitev za osebe iz
ranljive ciljne skupine je 3;
6. niso v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave
ali likvidaciji;
7. imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno

zakonodajo na dan oddaje vloge na javni
razpis;
8. niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev
Evropskega socialnega sklada ali drugih
javnih sredstev;
9. niso bili obsojeni zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.
Prijavitelji morajo poleg zgoraj navedenih izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. v projekt vključiti vsaj enega projektnega partnerja;
2. v letu 2009, na dan prijave na javni
razpis zaposlovati vsaj eno osebo za polni
delovni čas;
3. že izvesti vsaj en projekt, katerega
najmanjša zaprošena vrednost sofinanciranja je znašala 50.000 EUR.
Ne glede na zgoraj naštete upravičene
prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu,
skladno s pravili za dodelitev pomoči po
pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ
L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev
ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in
podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva
pomoči namenila za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
V primeru dvoma glede upravičenosti
katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja lahko Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju:
ministrstvo) zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
3.2 Pridruženi partnerji
V projektu lahko sodelujejo tudi pridruženi partnerji ne glede na status oziroma
pravno obliko. Pridruženi partnerji niso plačani iz sredstev projekta, lahko pa s svojo
dejavnostjo in vlogo v nekem lokalnem okolju pripomorejo k uspešni izvedbi projekta.
3.3 Ranljive ciljne skupine
Projekt mora predvideti usposabljanje
in zaposlitev težje zaposljivih oseb iz naslednjih ciljnih skupin: osebe starejše od
50 let, mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe (v to
skupino se všteva osebe, ki niso dosegle
stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega
izobraževanja), pripadniki romske skupnosti, bivši odvisniki, ki so vključeni v programe rehabilitacije, bivši kaznjenci, migranti,
begunci.
Prijavitelj lahko z ustrezno utemeljitvijo
predlaga drugo ranljivo ciljno skupino, ki ni
med zgoraj naštetimi, strokovna komisija
pa mora utemeljitev prijavitelja v postopku
ocenjevanja projektov potrditi.
Osebe iz ranljive ciljne skupine ob vključitvi v projekt ne smejo biti v delovnem
razmerju. V projekt so lahko vključene
brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ) in neaktivne osebe, oziroma osebe,
ki niso v delovnem razmerju in niso prijavljene na ZRSZ.
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Pogoj za povračilo stroškov v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine je prijava v evidenco brezposelnih na
ZRSZ, zaposlitveni načrt in predlog o vključitvi brezposelne osebe v program usposabljanja ter sklenjena tristranska pogodba
o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost
usposabljanja, sklenjena med upravičencem oziroma projektnim partnerjem, ki bo
zaposlil brezposelno osebo, brezposelno
osebo in Zavodom RS za zaposlovanje.
3.4 Trajanje projektov
Trajanje projektov je med 18 in 24 meseci. Skrajni rok za dokončanje projektnih
aktivnosti je 24 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
upravičencev, ki bodo izbrani na javnem
razpisu
Upravičenci, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju;
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj 10 let po zaključku projekta;
– zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta;
– zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostopnost dokumentacije o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje
javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in 9.
členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5
let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih
sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta
s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi;
– upravičenec je dolžan v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije
predložiti posredniškemu telesu partnerski
sporazum o izvedbi projekta, v katerem so
opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi operacije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis
5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2009, 2010, 2011
in 2012 znaša 2.000.000 EUR. Razpisana
sredstva se zagotavlja v okviru Proračuna
Republike Slovenije – namenska sredstva
kohezijske politike, in sicer v predvideni
finančni konstrukciji:

Vir razpisanih
sredstev (v EUR)
Namenska sredstva
EU (85%) – PP 6885
Namenska sredstva
slovenske udeležbe
(15%) – PP 9408
Skupaj v EUR
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Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Skupaj
v EUR

85.000

850.000

552.500

212.500

1.700.000

15.000
100.000

150.000
1.000.000

97.500
650.000

37.500
250.000

300.000
2.000.000

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru četrte razvojne
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti«.
Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št.
1083/2006 in sedmim odstavkom 3. člena
Uredbe 1081/2006/ES bo uporabljeno tudi
t.i. dopolnilno financiranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (za nakup strojev, opreme in pohištva), če je le-to
upravičeno in nujno potrebno za izvedbo
projekta.
5.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 150.000 EUR,
največ pa 250.000 EUR.
Pri tem je potrebno upoštevati omejitev
glede pomoči, ki se bo prijaviteljem dodeljevala po pravilu »de minimis«.
5.3 Delež sofinanciranja projektov
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, ki so opredeljeni v točki 7. tega razpisa.
Neupravičene stroške krije prejemnik
sredstev.
5.4 Državna pomoč
Za prijavitelje oziroma projektne partnerje bodo stroški dela zaposlenih na
projektu, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa opreme ter stroški subvencije za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine predstavljali pomoč po pravilu
»de minimis«, na podlagi priglašene sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, št. priglasitve: M001-5022860-2009 z dne 25. 3.
2009 in dopolnitve sheme, št. priglasitve:
M001-5022860-2009/I, z dne 18. 5. 2009.
Izjemo predstavljajo stroški dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz, ki ne predstavljajo pomoči po pravilu »de minimis«.
Vsak prijavitelj oziroma vsak projektni
partner, ki bo aktivno sodeloval v projektu in
katerega stroški bodo vključeni v proračun
projekta (in ne bodo stroški dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz), bo prejemnik
pomoči po pravilu »de minimis«.
Posamezen prejemnik pomoči lahko
v obdobju treh let pridobi največ 200.000
EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.
Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.
6. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2009,
2010, 2011 in 2012. Obdobje upravičenosti
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izplačil iz proračuna je od 1. 7. 2009 do
30. 4. 2012.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od
datuma izdaje sklepa predstojnika ministrstva o sofinanciranju projekta, do vključno
24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
7. Upravičene dejavnosti in upravičenost
stroškov
7.1 Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti po vsebinskih področjih:
– dejavnosti povezane z vodenjem projekta, razvojem poslovne ideje, priprave poslovnega načrta in razvojem dejavnosti;
– dejavnosti promocije in uveljavljanja
ponudbe na trgu;
– usposabljanje oseb iz ranljive ciljne
skupine;
– zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine s subvencijo za zaposlitev;
– nakup nujno potrebnih strojev, opreme
in pohištva za izvajanje projekta in razvoj
dejavnosti;
– dejavnosti povezane z informiranjem in
obveščanjem javnosti.
7.2 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
in sicer:
1) Osnovne vrste stroškov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada:
– stroški dela zaposlenih na projektu;
– stroški potovanj doma in v tujini za zaposlene na projektu;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, neposredno vezanih na projekt;
– stroški, ki so neposredno povezani
z aktivnostmi usposabljanja in priprave na
zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine;
– stroški izvedbe dogodkov informiranja,
motiviranja in usposabljanja oseb iz ranljive
ciljne skupine;
– subvencija za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine;
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta;
– posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta
in so preverljivi (kot so pisarniški material,
čistilni material in storitve, energija, voda,
stacionarni telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov ipd.) v skupni vrednosti do 10% od neposrednih upravičenih stroškov projekta.
2) Upravičeni stroški na podlagi dopolnilnega sofinanciranja Evropskega sklada za
regionalni razvoj:
Vrednost nakupa strojev, opreme in pohištva ne sme presegati 15% vseh upravičenih stroškov projekta. Nakup strojev, opreme in pohištva je upravičen le v primeru,
da je le-ta utemeljen in nujno potreben za
doseganje ciljev projekta. Upravičeni bodo
le stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki bodo opredeljeni v vlogi, potrjeni
s strani strokovne komisije in bodo določeni
v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Sredstva za nakup strojev, opreme in pohištva bodo zagotovljena postopoma tekom
trajanja projekta, in sicer glede na realizacijo
pogodbene vrednosti projekta.
Upravičenec bo moral nastale stroške na
projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvedene aktivnost ter z dokazili o izvedenih
postopkih izbire zunanjih izvajalcev, ki so
v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju. Podrobna razčlenitev upravičenih
stroškov in pogojev za predložitev dokazil
o nastalih stroških je navedena v razpisni
dokumentaciji ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.
Dinamika izstavitev zahtevkov za izplačilo je opredeljena v pogodbi o sofinanciranju
projekta.
7.3 Neupravičeni stroški:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki presegajo 15% vseh upravičenih
stroškov projekta;
– stroški nakupa rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo vrednost
10% neposrednih upravičenih stroškov projekta;
– stroški obresti na dolgove;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih javnih virov;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Morebitne neupravičene stroške krije
upravičenec sam.
8. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne
ter pravočasno prispele vloge ocenila na
podlagi spodaj navedenih splošnih meril:
– prispevek projekta k enakim možnostim na trgu dela;
– prispevek projekta h krepitvi socialne
vključenosti za vključene osebe iz ranljive
ciljne skupine;
– prispevek projekta k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja ciljnim
skupinam z razvojem socialnega podjetništva.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh treh
splošnih meril, bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavrnjene kot neustrezne.
Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila, bodo ocenjeni po naslednjih merilih za
ocenjevanje projektov:
Merilo
1. Ustreznost projekta
2. Zasnova projekta
3. Ustreznost partnerstva
4. Finančni vidik
5. Trajnost
Skupaj

Maksimalno
št. točk
30
25
20
15
10
100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog
za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le
vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk.
9. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 10. točki javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa (glej poglavje 3);
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji.

Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija.
Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna komisija, ki bo najprej preverila upravičenost
prijaviteljev in izpolnjevanje osnovnih pogojev. Kolikor bo ugotovljeno, da upravičenec
ne izpolnjuje osnovnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena.
Ocenjene bodo le vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje, določene v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve
Operativnega programa razvoja človeških
virov 2007–2013 na podlagi splošnih meril
za ocenjevanje projektov. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen s cilji prednostne usmeritve ali izkazuje
negativen vpliv na enake možnosti in krepitev socialne vključenosti, bo vloga zavrnjena
in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi
meril za ocenjevanje.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste
projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi
ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 60 od
vseh možnih točk), do porabe razpoložljivih sredstev. Kolikor bo skupna vrednost
predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti
z višjim številom točk. V primeru, da več
prijaviteljev doseže enako število točk in bi
bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna
razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov
odloči glede na število načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine, pri čemer
bodo imeli prednost projekti z višjim številom
načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljive ciljne
skupine.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega
sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino
sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom se šteje, da
odstopa od vloge.
Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom
odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
10. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 66 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 17. 8. 2009.
Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji poleg tega pa je potrebno
Obrazec št 1: Prijavnico in Obrazec št. 2:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Finančni načrt, posredovati na CD ROM-u
ali DVD-ROM-u v Wordovi oziroma Excelovi obliki.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom
z vključno 17. 8. 2009. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000
Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma
do 12. ure.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo upravičencu
vrnjene neodprte. Odpirale se bodo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki bodo vsebovale vloge prijaviteljev, in sicer v vrstnem redu, v katerem
bodo predložene.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj
– Vloga JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«. Uporabite obrazec za
označbo vloge (Razpisna dokumentacija
– priloga št. 3).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega
roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za
ocenjevanje.
11. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 8.
2009 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru
prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval
predstojnik ministrstva odloči, da odpiranje
vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred
predvidenim datumom javnega odpiranja
z obvestilom na spletnih straneh www.mddsz.gov.si in www.euskladi.si.
Po preteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija najkasneje v roku 5 dni od odpiranja
vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8
dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo
upravičencem posredovan po elektronski
pošti, na elektronski naslov prijavitelja naveden v prijavnem obrazcu (obrazec št. 1
razpisne dokumentacije, točka I. Podatki
o projektu). Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev
vlog in v določenem roku, bodo zavržene.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom
odločil predstojnik ministrstva.
O pritožbi zoper sklep bo odločil predstojnik ministrstva. Prijavitelj lahko pritožbo
vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema

sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
12. 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.
Upravičenec se s predložitvijo vloge
na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu in prejemniku pomoči v skladu
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku
pridobijo na spletni strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Poloni Samec
na tel. 01/369-76-52, vsak delavnik med
9. in 12. uro ali na e-naslovu: polona.samec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni
spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
Ministrstvo bo organiziralo informativno
delavnico za potencialne prijavitelje, kjer
bodo podrobneje predstavljeni pogoji razpisa. Delavnica bo potekala dne 22. 6. 2009
ob 10. uri v prostorih Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji
(vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci)
bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih.
Datum delavnice bo ministrstvo objavilo po
izdaji sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Navodila za pripravo vloge
2. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
Obrazec št. 1: Prijavnica
Obrazec št. 2: Finančni načrt
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Obrazec št. 4: Izjava o partnerstvu
Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga št. 2: Fotokopija ustanovnega ali
drugega temeljnega akta
Priloga št. 3: Označba vloge
Priloga št. 4: Vzorec pogodbe o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost usposabljanja
					
		
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 430-76/2008/3
Ob-4491/09
Javni razpis št. 430-76/2008
za sofinanciranje vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam
v knjižničnih okoljih in javnih
raziskovalnih zavodih
1. Ime oziroma naziv neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT),
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-46-00, e-pošta: gp.mvzt@gov.si (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih in javnih
raziskovalnih zavodih št. 430-76/2008 se
izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRSUPB1, 109/08), Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4,
126/07 – ZUP-E), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08
– ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08).
3. Predmet javnega razpisa
3.1 Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam v knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih ter je sestavljen iz štirih
sklopov:
1) Predmet prvega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam v splošnih
knjižnicah.
2) Predmet drugega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam v organizacijah, ki so v skladu s 4. členom Zakona
o knjižničarstvu opredeljene kot nacionalna
knjižnica.
3) Predmet tretjega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih
omrežij Eduroam in Libroam ter vzpostavitve centralnih strežnikov za ugotavljanje
istovetnosti, prijav v omrežje in vodenje evidenc uporabnikov storitev Eduroam in Libroam v organizacijah, ki so v skladu s 4. in 45.
členom Zakona o knjižničarstvu opredeljene
kot organizacije, ki izvajajo dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem
bibliografskem sistemu.
4) Predmet četrtega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in vzpostavitve AAI
strežnikov v javnih raziskovalnih zavodih.
Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa,
bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje
pogoje:
– Vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo
za omrežja, vključena v slovenski del omrežja Eduroam, ter temeljijo na mednarodno
sprejetih standardih Wi Fi (glej: http://www.
arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of Electrical and electronics Engineers:
http://standards.ieee.org; Wi-Fi Alliance:
http://www.wi-fi.org), ter varovana v skladu
z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.
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– Izbrani prejemniki sredstev bodo v skladu s politiko slovenskega dela omrežja Eduroam morali na svojih brezžičnih omrežjih
zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov Slovenije in tujine.
(glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html).
– Nacionalna in splošne knjižnice, ki
bodo vzpostavile brezžično omrežje Libroam, bodo morale na svojih brezžičnih
omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje za vsakega člana katere koli slovenske
splošno izobraževalne knjižnice.
– Omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti
uporabnika, prijave v omrežje in vodenja
evidenc (AAI), ki je združljiv z sistemom
mednarodnega gostovanja Eduroam (glej
http://www.eduroam.org).
– Vse organizacije, ki bodo vzpostavile
brezžična omrežja v okviru tega razpisa,
bodo morale sprejeti vsa določila federacije
Eduroam.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo
vse dostopovne točke postavljene na javno
dostopnih prostorih (avle, izposojevalnice,
čitalnice, učilnice, sejne sobe, družabni prostori …), v katerih bo avtoriziranim uporabnikom omogočen dostop v omrežje Eduroam
oziroma Libroam.
– Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so
upravičeni do uporabe internetnega omrežja
organizacije (zaposlene, uporabnike oziroma člane knjižnice …).
– Prijavitelj mora vsakemu svojemu zaposlenemu (oziroma članu knjižnice, če je
prijavitelj knjižnica) ob nastopu službe (oziroma vpisu, če je prijavitelj knjižnica) omogočiti dodelitev uporabniškega imena in gesla za dostop do omrežij Eduroam oziroma
Libroam, na svojih spletnih straneh pa objaviti vse informacije in navodila za dostop do
omrežij Eduroam oziroma Libroam.
– Prijavitelj mora zagotoviti dostop do
omrežij Eduroam in/ali Libroam povsod
(na vseh dostopovnih točkah) za potrebe
avtoriziranih upravičencev z ustreznim avtenticiranjem, ter v skladu s politiko Eduroam/Libroam na vseh dostopovnih točkah
zagotoviti možnost gostovanja.
– Prijavitelj je dolžan vzpostaviti RADIUS strežnik, na katerem potekata prijava
v omrežje in beleženje dnevniških zapisov
v skladu s tehničnimi določili (Priloga 2 razpisne dokumentacije) in ustreznimi nastavitvami.
– Prijavitelj, ki se prijavlja v okviru tretjega sklopa, bo na svojem centralnem AAI
strežniku vzdrževal ustrezno evidenco uporabnikov storitve Eduroam (imenik LDAP)
v skladu z zahtevanimi tehničnimi navodili
(Priloga št. 2 razpisne dokumentacije) ter
v ta namen ustrezno predelal ali na novo
napisal potrebne aplikacije za avtomatični
zapis in vsaj dnevno osveževanje lokalnih
uporabniških podatkov slovenskih knjižnic
v nacionalnem vzajemnem bibliografskem
sistemu.
– Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo
uporablja za vpis svojih uporabnikov, prilagodi na ta način, da se podatki avtomatično
zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustrezni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam
(imenik LDAP na lokalnem ali centralnem
strežniku AAI), v skladu s tehničnimi merili,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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– Prijavitelj mora z MVZT in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu.
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa potrebne strojne opreme za vzpostavitev
ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne točke in ustrezna strežniška oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih in avtorizacijskih strežnikov
(AAI strežniki) ter drugonivojska ethernet
stikala L2. Vsa oprema mora ustrezati standardom in merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti
sredstva za potrebno delo in postopke pri
vzpostavljanju ali nadgradnji omrežij Eduroam.si, saj to ni predmet sofinanciranja po
tem javnem razpisu. Predmet tega razpisa
niso projekti, ki bi bili namenjeni kakršnem
koli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali
oddajanju v uporabo drugim, komercialnim
uporabnikom.
3.2 Upravičena področja financiranja:
Ministrstvo je pripravljeno sofinancirati
naslednje elemente projektov vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev:
1) prvi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
dveh (2) ustreznih dostopovnih točk po izbrani enoti;
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
2) drugi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
desetih (10) ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
3) tretji sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
8 ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega centralnega AAI
strežnika.
4) četrti sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
šestih (6) ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki
presega delež sofinanciranja ministrstva, in
sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala,...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP,...),
– povezavo obstoječega informacijskega sistema prijavitelja z LDAP strežnikom
(prenos in posodabljanje podatkov o uporabnikih),
– dodatna strojna oprema izven obsega
razpisa,
– režijske in druge manipulativni stroške
prijavitelja.

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje:
4.1.1 Za vse tematske sklope:
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 4. 2009 do
15. 11. 2009.
2. Prijavitelj ima že vzpostavljeno optično
povezavo na omrežje ARNES, preko katere
je realiziran ethernet kapacitete vsaj 100
Mb/s (sinhrono). Če ta povezava ni neposredna do vozlišča omrežja ARNES, morajo
biti vsi njeni posamezni odseki v lasti/najemu/uporabi prijavitelja ali potekati preko
lokalnega omrežja javnega zavoda, ki je
povezan neposredno na vozlišče omrežja
ARNES. V tem primeru morajo lastnosti iz
prvega stavka te točke veljati na vsej poti.
Lokalno omrežje prijavitelja se mora zaključiti na ustreznem tretjenivojskem stikalu (L3), ki ustreza tehničnim merilom (glej:
http://www.eduroam.si/si/organizacije/tehnina-doloila-opreme2), poskrbljeno pa mora
biti tudi za ločevanje prometa.
3. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno
in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji.
4. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo
omrežij Eduroam in/ali Libroam dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije,
pridružiti sistemu gostovanja Eduroam in/ali
Libroam.
5. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je
del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
ministrstva.
6. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo.
7. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva.
8. Prijavitelj ni za isti namen že pridobil
niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU.
4.1.2 Dodatno za prvi tematski sklop:
Prijavitelj je javni zavod – splošno-izobraževalna knjižnica, vključena v nacionalni
vzajemni bibliografski sistem (v skladu s 4.
členom Zakona o knjižničarstvu) in je navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08),
oziroma je njihova pravna naslednica.
4.1.3 Dodatno za drugi tematski sklop:
Prijavitelj je javni zavod – knjižnica, ki je
v skladu s 4. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljena kot nacionalna knjižnica
ter vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.
4.1.4 Dodatno za tretji tematski sklop:
Prijavitelj je javni zavod, ki je v skladu
s 4. in 45. členom Zakona o knjižničarstvu
opredeljen kot organizacija, ki izvaja dejavnost knjižničnega informacijskega sistema
za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.
4.1.5 Dodatno za četrti tematski sklop:
Prijavitelj je javni raziskovalni zavod, vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri
Javni agenciji RS za raziskovalno dejavnost
(ARRS) ter v skladu z Zakonom o razisko-
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valni dejavnosti označen kot »javni raziskovalni zavod« (šifra 11).
4.2 Merila za izbor:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
I. za prvi in drugi tematski sklop: število članov knjižnice, število obiskov, število
potencialnih uporabnikov, odprtost izposojevališč,
II. za tretji tematski sklop: število uporabnikov in splošno-izobraževalnih knjižnic,
vključenih v knjižnični informacijski sistem,
III. za četrti tematski sklop: število raziskovalcev, število raziskovalnih ur v raziskovalnih programih ARRS z začetkom financiranja v letu 2009.
Podrobnejša opredelitev vrednotenja
meril je predstavljena v točki 1.4.2 razpisne
dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa za
vse štiri sklope projekta skupaj je okvirno
150.000,00 EUR, vključno z DDV.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: oprema,
ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena
v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje do 20. 9. 2009, vse naloge morajo
biti izvedene in zaključene do 15. 11. 2009.
Dodeljena finančna sredstva se porabijo
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za oddajo vlog je 1. 7.
2009 do 14. ure. Popolna vloga, v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije, z vsemi predpisanimi obrazci in v enem izvodu,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 1. 7. 2009,
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10). Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na
ministrstvo, ne glede na način dostave, do
1. 7. 2009 do 14. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 1. 7.
2009 ob 15. uri.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Javni
razpisi. Dodatne informacije so na voljo pri
kontaktni osebi ministrstva (Davor Šoštarič)
vsak delovni dan med 12. in 14. uro na tel.
02/22-99-160 oziroma po elektronski pošti
na naslov davor.sostaric@gov.si. Ministrstvo močno vzpodbuja uporabo elektronske
pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami. Na spletnih
straneh ministrstva bo objavljena posebna
rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer
bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter
odgovori nanje.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 67140-1/2009

Št.
Ob-4492/09

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2009
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo
organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za
leto 2008.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme po-
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sameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek
v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva http://www.mss.gov.si
oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za fizično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
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8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do torka,
15. decembra 2009.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4538/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 71/08 in 34/09, v nadaljnjem besedilu:
Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrepe:
A) Podpora kmetijskim gospodarstvom
zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu
2008,
B) Podpora kmetijskim gospodarstvom
zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu
2009 in
C) Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi.
I. Predmet javnega razpisa:
1. Za namen ukrepov A in B je predmet javnega razpisa dodelitev nepovratnih
sredstev zaradi škode, ki je nastala zaradi
nenadnih pomorov čebel v obliki podpore
na število čebeljih družin.
Na podlagi predloga strokovne komisije, ki jo je imenoval minister, pristojen za
kmetijstvo (v nadaljevanju: minister), je minister s sklepom številka 012-18/2008/4 z dne
21. 7. 2008 določil višino pomoči čebelarjem
zaradi nenadnih pomorov čebel.
2. Za namen ukrepa C je predmet javnega razpisa blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev in dodelitev nepovratnih sredstev zaradi škode,
ki je nastala zaradi prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega
odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in
postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic
izbruha vraničnega prisada na kmetijskem
gospodarstvu.
3. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih na
ta javni razpis znaša do 45.000 EUR.
4. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih
v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
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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, podpisani v Rimu
25. marca 1957, ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu.
III.a. Splošni pogoji za pridobitev sredstev in obveznosti upravičenca
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
2. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni
v težavah, če:
a) nosilec kmetije ima na dan oddaje
vloge po evidenci Davčne uprave Republike
Slovenije plačane davke in prispevke, določene z zakonom ali
b) pravna oseba ali s.p. ima poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti (šteje se, da je podjetje v stanju kapitalske neustreznosti, kadar
je tekoča izguba v zadnjem obračunskem
letu pred oddajo vloge dosegla višino četrtine osnovnega kapitala).
3. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
III.b. Pogoji za pridobitev sredstev za
podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel v letu 2008 ter letu 2009
Vlagatelji lahko vlagajo zahtevek za povračilo škode, ne glede na število čebeljih
družin, ki jih imajo v reji ob oddaji vloge.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je imelo na
dan škodnega dogodka čebelnjake registrirane v Centralnem registru čebelnjakov (v
nadaljnjem besedilu: CRČ) in so bili v preteklem letu oziroma ob registraciji čebelnjaka,
če je bil čebelnjak registriran po datumu
popisa čebeljih družin, sporočeni podatki
o številu čebeljih družin;
2. vlagatelj lahko uveljavlja podporo zaradi nenadnega pomora čebeljih družin največ do števila, ki je bilo v CRČ javljeno kot
zadnje pred škodnim dogodkom;
3. vlagatelj mora predložiti izjavo, da se
kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo, razen v primeru višje sile, še najmanj dve leti
po vložitvi vloge na ta javni razpis obdržal
število čebeljih družin v obsegu, kot ga je
imel pred škodnim dogodkom in podatke
o številu čebeljih družin sporočal v CRČ
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov. Kot število čebeljih družin pred
škodnim dogodkom se šteje zadnji javljen
stalež v CRČ pred škodnim dogodkom;
4. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu
2008 morajo priložiti kopijo zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta
(v nadaljnjem besedilu: NVI), iz katerega
je razvidno, da pogin ni posledica kužne
bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih
družin. Če pa so utrpeli škodo v letu 2008
in so škodni dogodek prijavili po telefonu
številka 112 na Upravo Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, vendar niso pridobili zapisnika pregleda NVI, iz katerega bi
bilo razvidno, da pogin ni posledica kužne
bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih
družin, predložijo s strani Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje potrjeno
izjavo o škodnem dogodku. Iz te izjave mora
biti razvidno, kdaj je nastal škodni dogodek, identifikacijska številka čebelnjaka, ki
je predmet odškodnine in njegova lokacija.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) pridobi dokazilo NVI, da na območju, na katerem
je oškodovani čebelnjak, ni bilo omejitev
zaradi prisotnosti bolezni;
5. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu
2009 morajo priložiti kopijo zapisnika pregleda NVI, iz katerega je razvidno, da pogin
ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin. Priložiti morajo
tudi izjavo, da povzročitelj pomora čebel ni
znan in da vzrok pomora ni bilo ravnanje, ki
je v nasprotju z veljavnimi fitosanitarnimi in
veterinarskimi predpisi.
III.c. Pogoji za pridobitev sredstev na
kmetijskem gospodarstvu zaradi postavitve
dezbariere na kmetijskem gospodarstvu, kot
posledice izbruha vraničnega prisada
Vlagatelji morajo v primeru uveljavljanja
podpor zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
2009. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni
bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
2. povračila škode ni mogoče uveljavljati
po drugih predpisih;
3. kmetijsko gospodarstvo zaradi škode,
ki je nastala zaradi prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega
odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in
postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic
izbruha vraničnega prisada na kmetijskem
gospodarstvu ni prejelo sredstev po drugih
predpisih;
4. vlagatelj mora priložiti dokazilo, da se
kmetijsko gospodarstvo vlagatelja nahaja na
območju, kjer je bila z odločbo pristojnega
organa uvedena zapora območja oziroma
je bil z odločbo pristojnega organa ustavljen
promet trgovanja na kmetijskem gospodarstvu;
5. vlagatelj mora predložiti izjavo, da se
kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo, razen v primeru višje sile, še najmanj dve leti
po vložitvi vloge na ta javni razpis ohranil
čredo in obdržal stalež plemenske črede iz
v obsegu, kot ga je imel pred škodnim dogodkom, glede na B-obrazec zbirne vloge
za leti 2010 in 2011;
5 če je vlagatelj pravna oseba ali s.p.,
mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti. Prihodek iz kmetijske dejavnosti je predstavljal
po zadnjih razpoložljivih podatkih več kakor
75 odstotkov prihodka podjetja.
IV. Splošne določbe:
1. 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.
2. Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili
na podlagi Uredbe in tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev.
V. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, 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.
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2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
VI. Splošni finančni pogoji dodeljevanja
sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev ter znašajo do 7500 eurov.
2. Ukrepa se izvajata kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
VI.a Finančni pogoji dodeljevanja sredstev za podporo čebelarjem zaradi nenadnih
pomorov čebel v letu 2008 ter letu 2009
Višina pomoči znaša 50 EUR za vsako
čebeljo družino, ki jo je imel vlagatelj na dan
škodnega dogodka evidentirano v zapisniku
NVI (dejansko število čebeljih družin).
V primerih, ko:
– je na zapisniku NVI večje število čebeljih družin kot jih ima čebelar registriranih
v CRČ ali
– ni ustreznih podatkov v okviru zapisnika NVI,
se upošteva število čebeljih družin iz CRČ.
Šteje se zadnji javljen stalež v CRČ pred
škodnim dogodkom.
VI.b Finančni pogoji za pridobitev sredstev zaradi postavitve dezbariere na kmetijskem gospodarstvu, kot posledice izbruha
vraničnega prisada: višina pomoči znaša
7.500 EUR na upravičenca.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa, kot izpolnjen obrazec za posamezen ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge
in dokazila. V nasprotnem primeru se vloga
zavrže.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja:
A) »Podpora čebelarjem zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2008«,
B) »Podpora čebelarjem zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2009« ali
C) »Podpora kmetijskemu, gospodarstvu
kot posledice izbruha vraničnega prisada«.
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih kuvertah.
2. Obrazec 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.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. 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.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen ukrep, ki se objavi na
spletni strani ARSKTRP.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. 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 primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja
od razpisanih sredstev, se v primeru, da
imata na končnem mestu liste prejetih vlog,
dve ali več vlog na kuverti enako označbo
datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja.
O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje
ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev
zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti 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, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če
so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga
znova 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.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
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8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. 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. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Sredstva se izplača na transakcijski
račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, 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.
X. Kontrola izpolnjevanja pogojev
1. Izvajala se bo kontrola o izpolnjevanju obveznosti v naslednjih dveh letih po
vložitvi vloge:
a) kot kontrola števila čebeljih družin
v CRČ in kontrola na terenu, v primeru prejema sredstev za podporo čebelarjem zaradi
nenadnih pomorov čebel. Kolikor se ugotovi,
da vlagatelj ne sporoča podatkov o številu
čebeljih družin v CRČ v skladu s predpisom,
ki ureja označevanje čebelnjakov še dve leti
od dneva oddaje vloge na ta javni razpis se
šteje, da ni izpolnil obveznosti po tem javnem razpisu;
b) kot ohranitev črede in kontrola staleža
plemenske črede iz B-obrazca zbirne vloge
za leti 2010 in 2011 in kontrola na terenu, v primeru prejema sredstev za podporo
zaradi postavitve dezbariere, kot posledice
izbruha vraničnega prisada.
Kolikor vlagatelj ne vloži B-obrazca zbirne vloge v letih 2010 in 2011 se šteje da ni
izpolnil obveznosti po tem javnem razpisu.
XI. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev
sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici
do sredstev:
a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe,
tega javnega razpisa in odločbe o pravici
do sredstev ali
b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Določbe alinee a) iz prve točke ne
veljajo za prejemnike sredstev, ki ne izpolnijo obveznosti glede vsaj dveletnega obdržanja:
– najmanj istega staleža črede kot ob
vložitvi vloge ali
– najmanj istega števila čebeljih družin,
kot pred nenadnim pomorom.
4. Ne glede na določbe alinee a) iz prve
točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že
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pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin.
5. Kot višja sila se šteje:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4300-41/2009

Ob-4531/09

Javni razpis
za sofinanciranje razvojnih nalog
subjektov spodbujanja razvoja na
regionalni ravni 2009 in priprave
izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov
za obdobje 2010–2012
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(v nadaljnjem besedilu: SVLR), Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje nalog sub
jektov spodbujanja razvoja na regionalni
ravni in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2007–2013 za
obdobje 2010–2012 je Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07 in 26/09 – Rebalans proračuna
Republike Slovenije za leto 2009), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08, 26/09
– ZIPRS0809 in 31/09), 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 in
109/08), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in
61/08) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakon
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP), Pravilnik o subjektih spodbujanja
razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS,
št. 103/06 in 14/07), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št.
31/06), Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06),
Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 110/04, 93/05 –
ZSRR-1), Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in 90/09) in Navodilo organa upravljanja za
izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007–2013 z dne 1. 6. 2007, Odgovorom
organa upravljanja na predlog za vključitev
aktivnosti v program OP RR z dne 21. 8.
2008.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
3. A. Sofinanciranje razvojnih nalog na
regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem
interesu za leto 2009, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu:
Zakon), ki jih na območju razvojne regije
opravljajo subjekti spodbujanja razvoja na
regionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: sub
jekt), razen aktivnosti pri projektih čezmejnega sodelovanja. To so naloge:
– strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi
dokumenti razvojnega načrtovanja,
– priprava sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2007–2009 in njegovo
usklajevanje z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in
območnih razvojnih programov, vključno
z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in
enake možnosti,
– informiranje in svetovanje ter pomoč pri
pripravi regionalnih projektov,
– usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot
nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki
sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
– splošne, informativne, svetovalne in
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
– promocija razvojne regije in investicij
v razvojni regiji,
– tehnična, strokovna in administrativna
podpora delovanju zveze in regionalnega
razvojnega sveta,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih
spodbud,
– administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih
razvojnih projektov regionalnih razvojnih
programov,
– izvajanje razpisov za projekte izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa,
– priprava in izvedba regionalnih razvojnih projektov regionalnih razvojnih programov,
– vzpostavljanje regijske garancijske in
mikro kreditne sheme ter drugih regijskih
finančnih shem,
– vzpostavljanje regijskih poslovnih con
in pripadajoče razvojne infrastrukture,
– vzpostavljanje regijskih štipendijskih
shem ter regijskih višje in visokošolskih študijskih središč v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne
politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– uskladitve projektov izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov v okviru
regij, vključno s pripravo predlogov za seje
regionalnih razvojnih svetov in svetov regij,
– usklajevanje projektnih predlogov
s strokovnimi službami pristojnih ministrstev.

Znotraj regionalne kvote se sofinancirajo tudi območna razvojna partnerstva (v
nadaljnjem besedilu: ORP), če izkažejo interes na tak način izvajati skupne projekte in
imajo pogodbo o ustanovitvi ORP, potrjeno
s sklepom Sveta regije. V pogodbi mora biti
opredeljena pravna oseba, ki partnerstvo
predstavlja in razmejene morajo biti aktivnosti in odgovornosti v odnosu do subjekta.
V teh primerih bodo sklenjene tripartitne pogodbe med SVLR, subjekti in ORP.
3. B. Sofinanciranje priprave izvedbenih
načrtov regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2010–2012 v delu, ki se nanaša
na razvojno regijo. Aktivnosti, ki so predmet
sofinanciranja so:
– analiza izvedbe izvedbenih načrtov
RRP 2007–2009,
– izvedba usklajevalnih in posvetovalnih
aktivnosti v regiji pri pripravi izvedbenega
načrta,
– priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko
kvoto iz naslova razvojne prioritete »Razvoj
regij« (v razpisni dokumentaciji),
– priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini in obliki v skladu z razpisno dokumentacijo,
– v primeru izvajanja aktivnosti s pomočjo zunanjih izvajalcev predhodno izvesti
postopek oddaje javnega naročila skladno
z zakonodajo, ki ureja javno naročanje ter
skladno z navodili iz razpisne dokumentacije,
– ob zaključku priprave izvedbenega načrta (delna ali končna verzija) pripraviti poročilo o izvedenih aktivnostih skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev
sredstev
Za oba namena so upravičenci in prijavitelji:
– subjekti v skladu z 29. členom Zakona
in imajo pooblastilo oziroma sklep Sveta
regije;
– ORP, ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov, ustanovljena s pogodbo in
potrjena s strani Svetov regij. V pogodbi
mora biti opredeljena pravna oseba, ki partnerstvo predstavlja in razmejene morajo
biti aktivnosti in odgovornosti v odnosu do
subjekta.
Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za
izplačilo so subjekti. Plačila za naloge, ki jih
opravijo ORP ali druge razvojne institucije,
se izvedejo neposredno na njihov račun.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Namen A:
Za namen A so upravičeni stroški dela
strokovnih oseb, zaposlenih pri upravičencu ter stroški storitev in materiala, nastalih
v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, izključno pri izvajanju aktivnosti, ki so predmet
sofinanciranja.
Upravičeni stroški bodo sofinancirani
v deležu 60%, vendar največ do vrednosti,
ki je določena z indikativno razdelitvijo sredstev po razvojnih regijah iz tabele v točki 6.
Namen B:
Za namen B so upravičeni stroški dela
strokovnih oseb, zaposlenih pri upravičencu, nastalih v obdobju od 1. 1. 2009 do
30. 9. 2009, ter stroški storitev zunanjih izvajalcev, nastalih v obdobju od sklepa o dodelitvi sredstev do 30. 9. 2009, izključno pri
izvajanju aktivnostih, povezanih z izdelavo
Izvedbenega načrta, ki so predmet sofinanciranja.
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Upravičeni stroški so sofinancirani v deležu 50%. Razpoložljiva sredstva med regijami so razdeljena enakomerno.
Davek na dodano vrednost pri nobenem
namenu ni upravičen strošek.
6. Obseg sofinanciranja
6.1. Za namen A – sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na
regionalni ravni je, v okviru proračunske postavke SVLR PP 1136 (Sofinanciranje izvedbenih delov RRP) predvidenih 1.000.000
EUR, od tega okvirno 900.000 EUR v letu
2009 in 100.000 EUR v letu 2010;
Sredstva sofinanciranja za namen A so
sestavljena iz:
– nespremenljivega dela za fiksne stroške, ki je za vse subjekte enak in
– spremenljivega dela, odvisnega od:
– števila občin na območju razvojne
regije – teža 25% spremenljivega dela,
– indeksa razvojne ogroženosti regije
(IRO) na podlagi Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
23/06) – teža 75% spremenljivega dela.
Preglednica: Delitev sredstev po javnem razpisu 2009 po regijah in letih za
namen A:
Razpis 2009
Regija
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Koroška
Spodnjeposavska
Zasavska
Regije skupaj

Skupaj
v EUR
64.005
74.510
79.271
79.590
87.386
85.024
102.757
84.657
98.624
82.290
81.957
79.929
1.000.000

2009
90%
57.604
67.059
71.344
71.631
78.648
76.522
92.481
76.191
88.762
74.061
73.761
71.936
900.000

V primeru obstoja ORP iz točke 4 mora
prijavitelj posredovati tudi predlog razmejitve aktivnosti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izhajajoč iz pogodbe med
ORP in subjektom, in razdelitve kvote med
subjektom in ORP. Predlog razdelitve kvote
na taki podlagi mora biti potrjen s sklepom
Sveta regije.
6.2. Za namen B – priprava izvedbenih
načrtov regionalnih razvojnih programov je
v okviru proračunskih postavk SVLR PP
6940-Tehnična pomoč – 07-13 – Strukturni skladi – EU in 6964-Tehnična pomoč –
07-13 – Strukturni skladi – slovenska udeležba predvidenih skupaj 492.000 EUR
v letu 2009. Iz sredstev tehnične pomoči
se sofinancira priprava izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz javnih razpisov Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, 4. razvojne
prioritete »Razvoj regij«.
Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Tehnična pomoč.
Vrednost sofinanciranja za namen B lahko znaša do vključno 50% upravičenih stro-

2010
10%
6.400
7.451
7.927
7.959
8.738
8.502
10.276
8.466
9.862
8.229
8.196
7.993
100.000
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škov, vendar največ 41.000 EUR na razvojno regijo oziroma izvedbeni načrt.
Vsi dokumenti oziroma gradiva nastala v sklopu namena B morajo biti pripravljena skladno z Navodilom o informiranju
in obveščanju javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013 (http://euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013).
7. Roki za porabo sredstev
Za namen A bo odobrena sredstva mogoče koristiti v okviru kvot, odobrenih po
posameznih letih na osnovi predloženih
zahtevkov (prvi vmesni-polletni, drugi vmesni in končni) in poročil (prvo vmesno-polletno, drugo vmesno in končno) o izvedenih
aktivnostih, izdelanih v skladu z obrazcem
iz razpisne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki.
Skrajni roki za posredovanje zahtevkov
za izplačilo za namen A so do vključno: za
prve vmesne-polletne: 30. 8. 2009, za druge vmesne 27. 11. 2009 in za posredovanje
končnih zahtevkov 30. 4. 2010.
Za namen B bo odobrena sredstva mogoče koristiti na podlagi dokončne potrditve
Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010–2010, poročilo o izvedenih aktivnostih in zahtevka s strani SVLR.
Upravičenci bodo dolžni predložiti indikativno
finančno razdelitev po projektih in po letih
glede na razpoložljivo regijsko kvoto do 30. 8.
2009 ter hkrati predložiti dokumentacijo o izvedenem postopku oddaje javnega naročila
v primeru izvajanja aktivnost s pomočjo zunanjega izvajalca ter prvi vmesni zahtevek
s poročilom o izvedenih aktivnostih. Skrajni
rok za posredovanje celovitega Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa
2010–2012 in zahtevka s končnim poročilom
o izvedenih aktivnostih pa je 5. 10. 2009.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi
se sredstva kakorkoli odtujilo, ima SVLR
pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že
prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse
vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno –
soba 421, do 10. 7. 2009, v zaprti ovojnici,
z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni
razpis za sofinanciranje razvojnih nalog
2009 in pripravo izvedbenih načrtov RRP
2010–2012« na sprednji strani in z jasno
navedenim nazivom in naslovom prijavitelja
vloge. V razpisni dokumentaciji je naslovna
stran ovojnice, ki ga lahko prijavitelji izpolnijo in prilepijo na ovojnico, ali pa njegovo
vsebino točno izpišejo.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in
bodo vrnjene vlagatelju neodprte. V primeru,
da na ovojnici ne bo naslova, bo komisija
z namenom ugotovitve pošiljatelja odprla
vlogo in jo nato vrnila na naslov pošiljatelja
(vlagatelja).
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku,
vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih
(EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži iz-
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polnjene, podpisane in žigosane obrazce iz
razpisne dokumentacije oziroma naslednjo
dokumentacijo:
1. prijavni obrazec z matičnimi podatki
o prijavitelju (obr. 1),
2. izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obr. 2),
3. parafiran vzorec pogodbe (na vsaki strani) s prilogami (obr. 3a – za namen
A in/ali obr. 3b – za namen B),
4. obrazec Izobrazbena struktura zaposlenih pri upravičencu oziroma upravičencih
na dan 30. 4. 2009 (obr. 4),
5. obrazec Lastniška struktura upravičenca oziroma upravičencev na dan 30. 4.
2009 (obr. 5),
6. obrazec Sestava Sveta regije na dan
30. 4. 2009 (obr. 6),
7. obrazec Sestava Regionalnega razvojnega sveta in odborov na dan 30. 4.
2009 (obr. 7),
8. finančni načrt priprave Izvedbenega
načrta (obr. 8 – samo namen B),
9. potrjen letni poslovni načrt upravičenca oziroma upravičencev,
10. tabelaričen prikaz rezultatov in kazalcev uspešnosti po posameznih nalogah
upravičenca (samo namen A),
11. sklep Sveta regije o vsebinski in finančni delitvi obveznosti in pravic za vsak
namen posebej, če je več upravičencev,
12. načrt priprave Izvedbenega načrta
RRP (samo namen B),
13. zapisnik Sveta regije o potrditvi vloge,
14. pooblastilo Sveta regije subjektu
o izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu.
Kolikor ni posebej navedeno, je potrebno
predložiti po en izvod navedenega obrazca
ali dokumentacije ne glede na prijavo za
namen A ali namen B.
Za oba namena je mogoče kandidirati
z isto vlogo.
10. Vzorec pogodbe: prijavitelji morajo
parafirati vsako stran vzorca pogodbe, ki je
priloga razpisni dokumentaciji.
11. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija,
imenovana z odločbo št. 4300-41/2009
z 2. 6. 2009. Javno odpiranje vlog bo 13. 7.
2009 ob 9. uri v sejni sobi Rožnik SVLR / 5.
nadstropje.
12. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
13. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek: sklep o dodelitvi sredstev izda ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Zoper
sklep je možna pritožba. Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08).
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije
Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot
navodilo, je od objave razpisa na razpolago
na spletnih straneh Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si.
Dodatne informacije so na razpolago
vsak dan do roka za oddajanje vlog v SVLR:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mag. Igor Gabrenja, e-naslov: igor.gabrenja@gov.si.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno
na navedeni e-naslov. Vprašanja se bodo
skupaj z odgovori objavljala na spletni strani
SVLR v roku 2 dni od prejema vprašanja.
Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je
objavljena na spletni strani SVLR:
– prijavni obrazci,
– vzorci pogodb s prilogami,
– navodila za pripravo vloge.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 430-54/2009-1
Ob-4503/09
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 med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko
politiko Ruske federacije o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Ministrstvom za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko
šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, MP 4/95),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Rusko
federacijo 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 ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2010–2011 (in
sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do 3 mesecev) na skupno dogovorjenih
prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– družboslovne vede;
– humanistika;
– informacijsko-komunikacijske tehnologije;
– nanosistemi in novi materiali;
– živi sistemi (medicina, biotehnologija);
– racionalna raba naravnih virov;
– energetika, energetska varnost (novi netradicionalni viri, vodikove celice, biodizel).
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ruska federacija.
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 izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) 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 Rusko federacijo,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih ruskih 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 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
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;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije na predlog imenovane strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 130.000,00
EUR.
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 Ruski federaciji;
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– stroške bivanja za ruske 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 ruske 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), tj.
21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce
ob obiskih v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov za službena potovanja
v tujino, Uradni list RS, št. 16/07 ter 30/09,
v nadaljevanju: uredba), tj. 80,00 EUR za
Moskvo in St. Peterburg ter 40,00 EUR za
ostalo Rusijo.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim 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 Rusko federacijo 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 11. 9. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
11. 9. 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-RU-06-A/2009) in
B (ARRS-MS-RU-06-B/2009). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-RU-06-A/2009Pr in ARRS-MS-RU-06-B/2009-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 11. 9. 2009,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-rusija10-11@
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. 9. 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 dokumenta-

cijo 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 Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 316/09
Ob-4486/09
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. 137/15, pašnik v izmeri 1144 m2,
vpisana pri vl. št. 612, k.o. Mostec. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša
54.912,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 657/5, travnik v izmeri 2059 m2,
vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
74.124,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 657/7, travnik v izmeri 2061 m2,
vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
74.196,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 659/2, travnik v izmeri 7467 m2,
vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
268.812,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 672/2, travnik v izmeri 7 m2,
vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
252,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 673/2, njiva v izmeri 292 m2,
vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
10.512,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
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Zaporedna št. 7
Parc. št. 679/2, travnik v izmeri 143 m2,
vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
5.148,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 680/2, njiva v izmeri 112 m2,
vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
4.032,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 684/4, travnik v izmeri 168 m2,
vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne
rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje
(oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša
6.048,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 685/2, njiva v izmeri 370 m2,
vpisana pri vl. št. 941, k.o. Ojstriška vas,
do 2295/4172. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo
(oznaka K), v morfološki enoti namenjeni
za poselitev – stavbno zemljišče v območju
razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena
zemljišča znaša 7.344,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 688/2, njiva v izmeri 114 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo
(oznaka K), v morfološki enoti namenjeni
za poselitev – stavbno zemljišče v območju
razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena
zemljišča znaša 1.764.00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 688/3, njiva v izmeri 151 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo
(oznaka K), v morfološki enoti namenjeni
za poselitev – stavbno zemljišče v območju
razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena
zemljišča znaša 2.340,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 265, neplodno v izmeri
26.827 m2, vpisana pri vl. št. 145, k.o. Gorica. Zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča
znaša 804.810,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 14
Parc. št. 392/9, njiva v izmeri 8935 m2,
vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
460.128,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 15
Parc. št. 85/2, pašnik v izmeri 1720 m2,
vpisana pri vl. št. 149, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče. Na parceli stojita dva pomožna,
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lesena objekta, ki nista last prodajalca in
nista predmet prodaje. Izklicna cena zemljišča znaša 55.728,00 EUR (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 26. 6.
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.
77-06/2009 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. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 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
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nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 10, 11, 12 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 30. 6. 2008, 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.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-4510/09
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. l. RS, št.
1/95), sklepa Vlade Republike Slovenije št.
47701-1/2008/3 z dne 22. 5. 2008, o začetku postopka likvidacije zoper družbo Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. in imenovanju
likvidacijskega upravitelja, Programa aktivnosti v likvidacijskem postopku za leto 2009

Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki je bil sprejet s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36100-2/2009/3 z dne
12. 2. 2009 ter sklepa likvidacijskega upravitelja št. 1598 z dne 4. 6. 2009 družba Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ob
smiselni uporabi določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07 – dopolnitev), ki je bila
sprejeta na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/07), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
prodaja dveh sklopov nepremičnin, ki ju sestavljajo zemljišča, kakor tudi posamezne
zgradbe.
Prvi sklop tvorita:
– kompleks jalovišče (zemljišče), ki se
razteza v k.o. Dovško (parc. št.: 515/2,
517/3, 607, 608 – vl. št. 106 in 598/3 – vl.
št. 406) in v k.o. Senovo (parc. št.: 5/3, 8,
9/1, 9/2, 9/7, 27 in 178.S – vl. št. 17), v skupni izmeri 80.079 m2, z ocenjeno vrednostjo 37.657,57 EUR in se nahaja nad kompleksom separacija, ki je nasproti upravne
zgradbe Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji (preko Titove ceste) in
– kompleks Ravne, ki se nahaja v k.o.
Reštanj, tu je tudi vhod v jamo, kjer potekajo še zadnja zapiralna dela, ena poslovna
zgradba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in dvoriščem na tem območju je
že v lasti družbe Metalna Senovo d.o.o., vse
ostale zgradbe (nekatere so predvidene za
rušitev) in dvorišče (brez ceste za katero se
predvideva, da bo javno dobro) pa so predmet prodaje tega javnega razpisa (parc. št.:
103/6 – samo zemljišče, zgradba za rušitev,
103/10 – poslovna stavba (leto izgradnje
prvega dela je 1930, potem pa se je še dograjevala in obnavljala) v izmeri 1.201 m2,
103/13 – samo zemljišče, zgradba za rušitev, 103/14 – samo zemljišče, zgradba
za rušitev, 103/15 – transformator in kompresorska postaja v izmeri 111 m2, 103/17
– zemljišče–dvorišče, na njem se nahaja
tudi montažni objekt za akumulatorsko postajo v izmeri 64,82 m2 in se dejansko drži
zgradbe na parc. št. 103/10 (leto izgradnje
– 2008), 103/21 – (delno zemljišče-dvorišče,
poslovna stavba – napajalna naprava za
vozno progo v izmeri 111 m2, manjša poslovna stavba – samo zemljišče, zgradba
za rušitev, vse vl. št. 193), v skupni izmeri
zemljišč 14.320 m2, z ocenjeno vrednostjo
93.251,03 EUR in poslovne zgradbe s skupno ocenjeno vrednostjo 237.225,00 EUR.
Ocenjena vrednost kompleksa Ravne znaša
330.476,03 EUR.
Ocenjena vrednost nepremičnin prvega
sklopa znaša 368.133,60 EUR.
Drugi sklop tvorijo:
– območje koridorja (zemljišča), kjer je
tekla v času obratovanja Rudnika Senovo
ozkotirna železnica in se razteza od Brestanice do Reštanja, in sicer v k.o. Brestanica (parc. št.: 470/4, 530/2, 592/1, 593/1,
593/2, 593/4, 594/1, 594/2 in 595/1 vse vl.
št. 5), v k.o. Dovško (parc. št.: 447/2, 447/5,
447/6 in 454/8 – vse vl. št. 106) in k.o. Senovo (734/5, 734/6, 734/7, 735/3, 734/12,
734/17, 734/18, 734/19, 734/21, 734/37,
735/1 in 735/2 – vse vl. št. 17), v skupni
izmeri 53.140 m2, z ocenjeno vrednostjo
170.622,73 EUR;
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– upravna zgradba s pripadajočim zemljiščem in dvoriščem (park in parkirišče).
Upravna zgradba se nahaja skupaj s funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 113.S,
v izmeri 849 m2 (leto izgradnje 1922); zgradba je obnovljena (postopna obnavljanja so
potekala od leta 1999, razen fasade) in
ima klet, pritličje, I. nadstropje (vsaka etaža ima 345 m2 površine) ter mansardo, ki
ima 102 m2 površine; prostori v pritličju so
oddani v najem; k upravni zgradbi sodi tudi
zemljišče, parc. št. 138/1 – vse vl. št. 17,
k.o. Senovo; skupna izmera zemljišča je
7.397 m2, z ocenjeno vrednostjo 29.641,08
EUR, ocenjena vrednost poslovne zgradbe
pa je 560.100,00 EUR. Ocenjena vrednost
upravne zgradbe z zemljišči je 589.741,08
EUR;
– stavbna zemljišča, so delno posamezna zemljišča, v enem delu v k.o. Senovo,
pa so povezan kompleks v skupni površini
preko 3 ha, ki sega izza upravne zgradbe
družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji proti naselju »nova kolonija«;
v k.o. Brestanica (parc. št. 422/15, 422/18,
422/19 – vse vl. št. 5 in parc. št. 350/2 –
vl. št. 285), v k.o. Dovško (parc. št. 439/1,
439/3, 446/3, 446/4, 457/19, 457/20 in 696/2
– vse vl. št. 106) in k.o. Senovo (parc. št.
131/2, 133, 140/1, 143, 144,/1, 145/1, 160,
290/2, 291/1, 734/1, 734/13, 734/14, 734/15,
734/16, 180.S, 181.S – vse vl. št. 17 in parc.
št. 220/7 – vl. št. 153); skupna izmera zemljišč je 49.920 m2, z ocenjeno vrednostjo
159.784,65 EUR.
Ocenjena vrednost nepremičnin drugega
sklopa znaša 920.148,46 EUR.
Podrobnejši podatki o posamezni nepremičnini so v sami razpisni dokumentaciji, na vpogled pa tudi v tabelarnih prikazih izobešenih na oglasni deski na sedežu
družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji. Prav tako je na vpogled Izvid ocenjevanja vrednosti »Nepremičnine
Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji«, ki ga je izdelal cenilec Vladimir
Rostohar, univ. dipl. inž. gradb., v mesecu
maju 2009.
2. Ocenjene vrednosti navedene v prejšnji točki predstavljajo ceno nepremičnin
brez DDV (davka na dodano vrednost) oziroma brez DPN (davka na promet nepremičnin).
Zgradbe s pripadajočim zemljiščem so
v skladu s 7. točko 44. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV in bo odmerjen 2% DPN,
na podlagi podane napovedi za odmero
DPN na DURS.
Pri stavbnih zemljiščih v k.o. Senovo bo
obračunan DDV. Pri zemljiščih »kompleks
jalovišče« in »kompleks koridor« pa bo obračun prometnih davkov (DDV ali DPN) odvisen od opredelitve, ki izhaja iz potrdila
o namenski rabi prostora za posamezno
parcelo.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe in
overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec,
kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega
prepisa lastništva nepremičnin ter morebitne druge stroške in dajatve vključno z DDV
oziroma DPN.
4. Nepremičnine se prodajajo kot celota
(posamezni sklop) po načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti sklopa na transakcijski račun Rudnika Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, številka:

SI56 0315 5100 0001 057, pri SKB banki,
d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106,
8281 Senovo, v zaprti ovojnici, s pripisom
»Javni razpis – ponudba za nakup nepremičnin« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 12. 7. 2009, do 9.30.
7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki,
ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali
izpis iz registra DURS). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko oziroma identifikacijsko številko za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko
telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnin – sklopa za katerega je ponudnik zainteresiran in je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti navedena
v € in v točno določenem znesku, sicer velja
ponudba za neveljavno,
– poslovni načrt, iz katerega bo razvidno
predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima
na predmetnih nepremičninah – nameravane aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo
imeti negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 150 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, se pravi da bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh oziroma treh obrokih.
Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora
biti slednja plačana pred overitvijo prodajne
pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni
stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15.
dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika.
V primeru plačila kupnine v dveh oziroma treh obrokih pa mora biti prvi obrok
v višini 60% celotne kupnine plačan pred
overitvijo pogodbe pri notarju, katero sta
pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozne-
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je v roku 15. dni od dneva, ko je bil kupec
obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku se obračuna že
poravnana varščina. Drugi obrok oziroma
drugi in tretji obrok pa se poravnata v roku
določenem v sami prodajni pogodbi. Tisti
del kupnine, ki ga bo kupec poravnal v kasnejših obrokih, je slednji dolžan zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv ali s predložitvijo bianco podpisane
menice z menično izjavo podpisano s strani
odgovornih oseb.
Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne
kupnine oziroma prvega obroka kupnine in
sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje,
da odstopa od nakupa, plačano varščino
pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Enako velja, če izbrani
ponudnik, v primeru plačila na obroke, ne
plača obrokov kupnine, v pogodbi določenem roku.
13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene
pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila
na obroke pa z dnem overitve zemljiško
knjižnega dovolila pri notarju, katerega se
prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila celotne kupnine.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odprtju ponudb.
15. Prodajalec, na podlagi te javne objave, ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnin najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve kupoprodajne pogodbe kadarkoli
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
16. Kontaktna oseba za dodatne informacije ponudnikom in ogled (po predhodnem dogovoru) je Marjan Simončič (št.
mobilnega tel. 041/652-470), ob morebitni
njegovi odsotnosti pa Greta Pirc (št. mobilnega tel. 031/795-653).
17. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko dobite vsak dan, med 8. in 12. uro, na
naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo (v
tajništvu), in na oglasni deski na sedežu
družbe.
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. –
v likvidaciji
Št. 430-10/2009
Ob-4362/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJSP in
14/07 – ZSPDPO, 109/08), določil Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 114/07)
in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 39/09)
objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov, ki niso
predmet drugih razpisov v Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
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II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in prireditev, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki. Dogodki se
bodo izvajali v letu 2009.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki ali da imajo
sedež v drugi občini, vendar je prireditev
pomembna za promocijo občine ali imajo
člane iz naše občine,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– da sodelujejo z organi Občine Kostanjevica na Krki in jih obveščajo o svojih
aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Kostanjevico na Krki,
– da je predmet financiranja v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjenih za
sofinanciranje v letu 2009, je 8.100 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in
prireditev in 1136 – Dotacije organizacijam
in društvom. Sredstva se delijo na podlagi
pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede
na merila, ki so sestavni del tega razpisa.
Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih
sredstev na javnem razpisu je 500 EUR.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje
odobrenih sredstev je 30. 11. 2009 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Kostanjevica na Krki.
2. Merila za izbor:
1. kakovost, tradicionalnost, prepoznavnost
dogodka,
2. dogodek,
3. dostopnost dogodka širši javnosti,
4. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi
prostovoljci in je namenjen širši javnosti,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic
in delež sredstev iz drugih virov,
6. že pridobljena finančna sredstva s strani
Občine Kostanjevica na Krki za isti namen v letu
2008
7. pomembnost za občinski prostor
9. inovativnost dogodka ali prireditve

do
do
do

12 točk
10 točk
12 točk

do

8 točk

do

20 točk

do

– 10 točk
15 točk
10 točk

VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:

1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2009,
5. parafirana pogodba o sofinanciranju
dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki za
leto 2009.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Župan,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na
Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Javni razpis za
sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet
drugih razpisov v Občini Kostanjevica na
Krki za leto 2009«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni teden v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala, obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi vsebinskega poročila za
objavo na spletni strani ali v Kostanjeviških
novicah in finančnega poročila ter slikovnega gradiva o dogodku ter skladno z določili
podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki v letu
2009.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki v roku 10 delovnih dni od
odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če upravičenci v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se
šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine
Kostanjevica na Krki, v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na naslov Občine Kostanjevica na
Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
XI. Informacije: dodatne informacije posreduje Marjana Krhin, tel. 07/49-87-275,
e-mail: marjana.krhin@kostanjevica.si, v
času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica
na Krki ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki http://www.kostanjevica.si//.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 72/2009
Ob-4400/09
Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, objavlja
na podlagi 36. člena Zakona o gospodar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), 7. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/96,
16/02), 2. člena Odloka o pokopališkem
redu na območju Občine Črenšovci ter 7.
in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Črenšovci (Ur. l. RS, št.
64/96)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pogrebne dejavnosti
1. Koncedent: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe
za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Črenšovcih, Žižkih,
Trnju, Gornji Bistrici, Srednji Bistrici, Dolnji
Bistrici.
3. Urejanje pokopališč po vsebini predstavlja:
– vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– opustitev grobov,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– tekoča investicijska dela,
– zimsko službo.
Pogrebna dejavnost po vsebini predstavlja:
– urejanje in preverjanje dokumentacije
v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.
Razpisana koncesija se za vsa pokopališča dodeli enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 7 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe
ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost
plačuje koncesijsko dajatev s storitvami.
6. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa,
– da podajo izjavo, da bodo zagotovili
potrebno število delavcev, usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi
sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da imajo poravnane davke in pri
spevke,
– da imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Črenšovci,
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,

– da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu
z določbami Zakona o pokopališkem redu
in drugih podzakonskih predpisov,
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in
materialne opremljenosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije,
– izjavo za pridobitev osebnih podatkov,
– izjavo o plačilnih pogojih,
– izjavo, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev,
– izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti,
– dokazilo o referencah,
– cenik,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– podpisan vzorec pogodbe,
– predlagano višino letne koncesijske
dajatve,
– izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki
se razpisuje, potekalo v skladu z določbami
Zakona o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisov.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– cena: 80 točk
najnižja cena
-------------------------- × 80 točk,
ponujena cena
– reference ponudnika: 10 točk
– brez referenc: 0 točk,
– z referencami (če je ponudnik že
opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti) – za vsako pokopališče 1 točka, največ
10 točk
– višina koncesijske dajatve: 10 točk
– 10 točk:
– 6x letno košnja trave na posameznem pokopališču,
– 2x letno rezanje žive ograje, na
posameznem pokopališču,
– 1x letno škropljenje proti plevelu,
na posameznem pokopališču;
– 5 točk:
– 3x letno košnja trave na posameznem pokopališču,
– 2x letno rezanje žive ograje, na
posameznem pokopališču,
– 1x letno škropljenje proti plevelu,
na posameznem pokopališču;
– 0 točk:
– Ponudnik ne ponuja koncesijske
dajatve.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru nesprejemljivosti cene ter v primeru, da več ponudnikov
doseže enako število točk in gre hkrati za
najboljše ponudnike, bo naročnik nadaljeval
postopek podelitve koncesije s pogajanji.
9. Postopek izbire med prijavljenimi ponudniki vodi Odbor za komunalo in infrastrukturo. ki predlog za izbor koncesionarja
posreduje občinskemu svetu, ta pa o izbiri
odloči s sklepom, na podlagi katerega občinska uprava izda upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
10. Kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila in informacije je Stanko Lebar
(tel. 02/57-35-756, ali GSM 031/375-515),
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
11. Rok za predložitev ponudbe: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
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posredovati na naslov Občina Črenšovci,
Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija – pokopališča«, na hrbtni strani mora biti
navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Črenšovci prispeti najkasneje do 3. 7. 2009 do 12. ure.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je ponudnikom na razpolago
na spletni strani Občine Črenšovci, ponudniki pa jo lahko dobijo tudi na sedežu Občine
Črenšovci.
13. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.
2009 ob 13. uri v sejni sobi Občine Črenšovci. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
14. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave.
15. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
16. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Črenšovci
Ob-4401/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, 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), 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 8/09) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 12/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine del parc. št. 3236/4, zelenica, v izmeri
324,47 m2, del parc. št. 3236/5, zelenica,
v izmeri 346 m2, del parc. št. 3236/3, zelenica, v izmeri 1345,06 m2, del parc. št.
3238/1, zelenica, pot, dvorišče, v izmeri
2428,50 m2, del parc. št. 3239/1, zelenica,
v izmeri 110,97 m2, del parc. št. 3238/2,
zelenica, v izmeri 292,59 m2, del parc. št.
3236/1, parkirišče, v izmeri 4441,39 m2, vse
k.o. Velenje, v skupni izmeri 9.288,98 m2, po
priloženi situaciji.
Točna površina predmetnih zemljišč bo
znana po opravljeni geodetski odmeri.
Predmetne nepremičnine ležijo v SV
delu Slovenije oziroma v vzhodnem delu
Šaleške doline. Navedene nepremičnine
so del območja ob Šaleški cesti na lokaciji
sedanjih parkirišč pri Rdeči dvorani in stari
avtobusni postaji, ki se nahajajo v bližini
ožjega mestnega jedra. Namen prodaje je
namensko koriščenje razpoložljivih zemljišč
za izgradnjo trgovsko poslovnega centra –
objekta z oznako TC3, kot je razvidno iz 8.
člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu za centralne
predele mesta Velenje (Uradni vestnik Mo
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Velenje, št. 8/09, v nadaljevanju: odlok), ki
je priloga tega razpisa.
Izhodiščna cena nepremičnine je 90
EUR/m2. V ceno niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja.
Parcele, ki so predmet prodaje, se prodajajo skupaj kot celota.
Izris stanja po katastru, besedilo razpisa,
obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe ter Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Janji Kastelic, v Pravni službi, pritličje,
pisarna št. 14.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
se prodajajo kot celota.
3. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine.
6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena je edino merilo za ocenjevanje
ponudb.
7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje,
predpisane v točki IV. – pogoji sodelovanja.
8. Kupec mora predložiti okvirni terminski
plan realizacije investicije.
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 lahko odda ponudbo le za
nakup vseh nepremičnin.
Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141009-20104009, kar znaša
83.600,82 EUR. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da zemljišča, ki so predmet tega razpisa,
kupuje zaradi izgradnje trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3 in da bo
le-tega zgradil na predmetnih nepremičninah v roku 21 mesecev od notarske overitve kupoprodajne pogodbe. Rok dokončanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gradnje je bistvena sestavina kupoprodajne
pogodbe.
4. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2;
dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel
blokiranih TRR.
5. Ponudnik izgradnjo trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3 v roku
iz 3. točke zagotovi z bančno garancijo
v znesku 160.000 EUR z veljavnostjo do
pridobitve uporabnega dovoljenja. Bančno
garancijo izda za Mestno občino Velenje
sprejemljiva banka, s katero bo banka/garant jamčila Mestni občini Velenje izpolnitev
obveznosti kupca in jo kupec izroči prodajalcu ob podpisu kupoprodajne pogodbe.
6. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati,
da bo v času gradnje trgovsko poslovnega
centra – objekta z oznako TC3 zagotovil:
– 178 nadomestnih parkirišč,
– za objekt Rdeča dvorana in obstoječa
objekta na Šaleški 5 in 7, nemoteno komunalno, energetsko in prometno oskrbo,
– nemoten dostop intervencijskih vozil,
– varno pešpot do Rdeče dvorane po
obstoječi dovozni cesti ob centralnem otroškem igrišču.
7. V primeru vlaganj ponudnika v javno infrastrukturo, bo izbrani ponudnik z lastnikom sklenil pogodbo o opremljanju, na
podlagi 78. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju.
V. Ponudba
Ponudba se 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 finančnem stanju ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži obrazec BON 2,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo poslovne banke.
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 3).
5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 4).
6. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga 5).
7. Potrdilo o plačilu varščine v višini
83.600,82 EUR na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. 01333-0100018411
z
obveznim
sklicem
na
št.
28
76333-7141009-20104009.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 29. 6. 2009 do 10. ure, na naslov
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. 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
nepremičnin – za trgovsko poslovni center«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in
žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje, Janja Kastelic, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel.
03/89-61-702.
Mestna občina Velenje
Št. 671-409/2009-1
Ob-4404/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
– ZIPRS 0809 in 61/08), 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02
in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL)
2. javni razpis
za sofinanciranje programov letnega
programa športa v MOL za leto 2009
1. Pomen izrazov - povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa v MOL
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko
vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega
programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
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smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega
pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli.
V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času,
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma
izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov letnega programa športa
v MOL.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe
prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala
odraziti v sorazmerno nižji ceni programa
za končnega uporabnika.
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem
razpisom.
I. Sofinanciranje programov
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a) Drugi do 80-urni interesni programi
športne vzgoje otrok, mladine in študentov
– Športni programi v pouka prostih dnevih
(vikendi in počitnice)
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader in objekt za izvedbo
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški
programi).
b) Programi vadbe športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
ter vadbe vrhunskega športa
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški
materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani
športniki, v starostnih kategorijah:
– cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur
za največ en program;
– mlajši dečki in deklice v obsegu od 240
do 400 ur;

– starejši dečki in deklice v obsegu od
300 do 800 ur;
– mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu
od 400 do 1100 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter
možnost uporabe javnih športnih objektov,
na področju programov vrhunskega športa
ostalih športnih panog lahko v okviru vloge
zaprosijo za možnost uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področjih
v obsegu do 1200 ur.
c) Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ter programi kakovostnega in vrhunskega športa – Programi mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih
trenerjev v prednostnih športnih panogah,
v obsegu najmanj 20 ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih
oziroma mednarodnih panožnih športnih
zvez.
V izbranih programih mestnih panožnih
športnih šol se stroški dela trenerjev sofinancirajo za obdobje največ štirih let.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl.
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov in uporabe
mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče
v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo
dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
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– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOL;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
– dodeli uporaba javnega športnega prostora ali
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega
člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga
enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje a):
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje b):
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci
s programi vadbe v posameznih športnih
panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. Starostne meje
starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne
panoge.
Na področju programov športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni
registrirani športniki v ustreznih starostnih
kategorijah.
Na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
s statusom mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki, v starostni
kategoriji člani in članice.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje c):
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– predloži mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne
mestne panožne športne šole;

Stran

1536 /

Št.

44 / 12. 6. 2009

– deluje v panogi, v kateri najvišji strokovni organ panožne športne zveze sprejme dolgoročen program organiziranosti in
delovanja mestnih panožnih športnih šol za
posamezno športno panogo;
– bo razpisani program izvajal v prednostni športni panogi (alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo,
košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka,
plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki,
smučarski teki, tenis in vaterpolo);
– sprejme individualen štiriletni program
za posamezno mestno panožno športno
šolo, namenjen izključno športni vzgoji
otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in
vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih,
vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
– zagotovi, da program iz prejšnje alineje
izvaja trener z ustrezno izobrazbo športne
smeri oziroma oseba, ki lahko delo opravlja
v skladu s 65. členom Zakona o športu;
– zagotovi, da pri izvajanju programa
sodelujejo strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za namen financiranja zaposlenega
trenerja ne prejema drugih javnih sredstev.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se
med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način
njihove uporabe in pomen posameznih meril
se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 802.364,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
izvedbi razpisanih programov za leto 2009,
po posameznih razpisnih področjih znašajo:
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
Področje a) Drugi do 80-urni interesni
programi športne vzgoje otrok, mladine in
študentov – Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice)
Športni programi v pouka
prostih dnevih (vikendi in
počitnice)

50.000,00 €

Področje b) Programi vadbe športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa
Športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski
šport
Programi vadbe
vrhunskega športa

396.720,00 €
55.644,00 €

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Področje c) Programi športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport, ter programi kakovostnega
in vrhunskega športa
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in
mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

300.000,00 €

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 7.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1);
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan obrazec »Vloga«, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje (ovoj št. 2);
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4);
– natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o sofinanciranju programov letnega programa športa
v MOL za leto 2009 in/ali osnutka Pogodbe
o sofinanciranju Programa mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport v okviru letnega programa športa v MOL za leto 2009
(ovoj št. 5);
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po
navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
– velikosti A4 ali večja, in z obvezno navedbo ne odpiraj – vloga in označbo razpisnega
področja (obkrožite na obrazcu Ovojnica),
pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3
format – »srajčka«), po vrstnem redu.
V primeru, da se vlagatelj želi prijaviti
na več razpisanih programov, pripravi več
vlog in jih pošlje ločeno skladno s prejšnjim
odstavkom.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih
s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija. Pričelo se bo 8. 7. 2009 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8
dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem Ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in
dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva
– na spletni strani MOL http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna_uprava/oddelek_
sport/razpisi;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva
41, Ljubljana, vsak delovni dan, in sicer med
9. uro in 12. uro, po poprejšnjem naročilu na
martin.macek@ljubljana.si.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom zainteresiranim na vprašanja poslana do vključno 3. 7. 2009 posreduje mag. Martin Maček po e-pošti
(e-naslov: martin.macek@ljubljana.si). Od
govori bodo objavljeni na: http://www.ljub
ljana.si/si/mol/mestna_uprava/oddelek_
sport/vprasanja/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4414/09
Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236
Cerkvenjak, na podlagi Zakona o stvar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nem premoženju države, pokrajin in občin – ZSDPO (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Cerkvenjak za leto 2009, ki ga je Občinski svet
Občine Cerkvenjak sprejel na 12. redni seji
dne 26. 11. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
2. Opis predmetov prodaje: predmet
prodaje je kmetijsko posestvo s stanovanjskim in gospodarskim objektom v izmeri
39543 m2. Od tega je ca. 1580 m2 stavbnega zemljišča in 37963 m2 kmetijskega zemljišča, od tega ca. 9528 m2 gozdnih površin.
Nepremičnine: parc. št. 119/S – gospodarsko poslopje v izmeri 112 m2 in dvorišče
v izmeri 187 m2, parc. št. 120/S – stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, parc. št.
121/S – sadovnjak v izmeri 86 m2, parc. št.
801 – sadovnjak v izmeri 1223 m2, parc. št.
802 – dvorišče v izmeri 1.171 m2 in ekstenzivni sadovnjak v izmeri 7.299 m2, parc. št.
799/1 – travnik v izmeri 3280 m2 in gozd
v izmeri 850 m2, parc. št. 799/2 – njiva v izmeri 11348 m2, parc. št. 800/1 – njiva v izmeri 176 m2, parc. št. 800/2 – njiva v izmeri
4866 m2, parc. št. 800/3 – sadovnjak v izmeri 194 m2, parc. št. 826 – gozd v izmeri
8600 m2, so vpisane v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Lenartu, v vložku št. 79, k.o.
Cogetinci.
Stanovanjski objekt ni primeren za bivanje. Gospodarski objekt je potreben obnove.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 23.200,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
3. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 12. 6. 2009 na
občinski upravi Občine Cerkvenjak v občinski upravni zgradbi na naslovu Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan, od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v sprejemni pisarni. Na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del
obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
10. 7. 2009, do 12. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele
na prodajalčev naslov, oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
z oznako na sprednji strani: ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj, s podpisom
oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se
le-ta zapre.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 10. 7.
2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene nepremičnine, za katero bo dana ponudba, in jo nakazati na podračun Občine
Cerkvenjak, št. 01353-0100010641, pri UJP
Slovenska Bistrica. Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Cerkvenjak. Pravne

osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu, in izpolnjeni ter podpisani vzorec
kupoprodajne pogodbe.
8. Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo ter plačati celotno
kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe,
v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino prvo
izbranega ponudnika, ki pogodbe ne podpiše v določenem roku.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Cerkvenjak
pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega
posla že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 15. 7. 2009, ob 9. uri v prostorih
občinske uprave Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
12. Predmeti prodaje se prodajajo po
principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
14. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo po zaključku postopka predlagala
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena, v roku 8 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo
zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran
kot najugodnejši in katerega bo potrdil župan, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
18. Ogled nepremičnin je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
so na voljo na tel. 02/72-95-700. Kontaktna
oseba je Metka Lah Simonič.
Občina Cerkvenjak
Št. 430-70/2009
Ob-4418/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in nadaljnje spremembe), do-
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ločil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Odloka o proračunu Občine Litija
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08 in
26/09) in 34. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov zaposlovanja
brezposelnih oseb
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
zaposlovanja brezposelnih oseb pri delodajalcih na območju Občine Litija (bruto plača,
regres, stroški prehrane in stroški prevoza
na delo) v delu, ki ga je dolžan kriti delodajalec v letu 2009.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status društva v javnem interesu ali status humanitarne organizacije,
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da so bili zaposleni, katerih stroški
dela so predmet tega razpisa, izbrani preko
programov aktivne politike zaposlovanja, ki
jih subvencionirata Republika Slovenija in
Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– da so skozi celo leto organizatorji oziroma izvajalci najmanj 5 različnih programov, ki jih nudijo občanom Občine Litija in
ne samo svojim članom,
– da za kritje stroškov zaposlitve brezposelne osebe nimajo dovolj lastnih sredstev.
3. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 10.000 EUR.
4. Višina sofinanciranja: delodajalec bo
na podlagi tega razpisa lahko pridobil subvencijo za kritje stroškov dela samo ene
osebe, višina subvencije občine do katere
bo posamezen delodajalec upravičen pa bo
odvisna od števila delodajalcev – upravičencev, pri čemer posamezen delodajalec ne
bo mogel pridobiti višje subvencije kot pa
znaša razlika med celotnimi stroški dela zaposlene osebe ter odobreno višino subvencije s strani Republike Slovenije in Evropske
unije. V primeru presežka odobrene subvencije nad stroški delodajalca, bo razlika
sredstev dodeljena drugim delodajalcem, pri
čemer bodo imeli prednost delodajalci, ki
na območju Občine Litija izvajajo programe
za invalide.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za
namene, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vlagatelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 29. 6. 2009,
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do
14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 29. 6. 2009 (datum poštnega
žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje zaposlovanja«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
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za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
Po pregledu vlog bo komisija vlagatelje
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi.
V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani vlagatelji svoje vloge ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena kot nepopolna.
8. Izid poziva
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po zaključku
javnega razpisa, ko bodo s strani Občinske
uprave Občine Litija prejeli odločbo o izboru
in višini odobrenih sredstev.
V 8 dneh od prejema odločbe bodo vlagatelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Litija.
Po pravnomočnosti odločb bodo
z izbranimi delodajalci sklenjene pogodbe
o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
sofinanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52)
ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine
Litija www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/8963-438, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Št. 88/09
Ob-4457/09
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 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 socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 127/03,
125/04, 60/05, 120/05, 140/06, 120/07,
90/08 in 121/08), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
67/06), Odloka o organiziranju pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev
(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 09/01),
Odloka o pogojih, merilih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu
(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 03/08 in
05/09), objavlja Občina Moravče
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine
Moravče
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel.
01/723-10-98.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju Občine Moravče.
III. Krajevno območje izvajanja storitev
Območje izvajanja storitev obsega vsa
naselja na celotnem območju Občine Moravče.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Obseg razpisane koncesije: neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur
tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa
Pravilnik 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, 90/08
in 121/08, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati 1. novembra
2009. Koncesija se podeli za določen čas 10
let z možnostjo podaljšanja.
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga
določa Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas,
za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba.
VII. Uporabniki storitve
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,
– 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.
VIII. Viri financiranja storitve: storitev se
v skladu s 100. členom Zakona o socialnem
varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi
v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba
o oprostitvah), Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev, financira iz prispevkov uporabnikov
in iz občinskega proračuna.

IX. Način izvajanja storitve in določitev
cene
Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 5/09) in 6. členom Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, določi koncedent.
X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih pri koncesionarju se
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka
o pogojih, merilih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje
javne službe pomoč družini na domu, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije 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 koncesije,
– 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 koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje
izvajanja koncesijske dejavnosti.
XII. 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:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane
koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesio-
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narju ali organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora
s priloženo najemno pogodbo ali leasing
pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen
čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali
za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo
podaljšanja,
– projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za opravljanje socialno varstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialno varstvenih storitev s projektom za
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo
predvidene opreme),
– izračun cene za socialno varstveno
storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
oziroma izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno
določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje
alineje uskladil največ v višini stopnje rasti
elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve.
– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje
iz te razpisne dokumentacije in da izrecno
dovoljuje Občini Moravče, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih
zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje
posredovanje zahtevanih podatkov,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični.
Finančno in poslovno sposobnost
ponudnik/-ca izkazuje tako, da prijavi priloži:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega
prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta
za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– 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,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.«
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.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudni
ka/-ce
Koncedentka bo pri izbiri koncesionarja/ke uporabila naslednja merila in kriterije:
1. cena storitve pomoči na domu na
efektivno uro – največ 45 točk,
2. organizacija izvajanja javne službe –
največ 15 točk,
3. izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke,
4. program dela za 5 let – največ 3 točke,
5. reference o dosedanjem delu s populacijo – največ 12 točk,
6. ocena tehničnih sredstev in opreme –
največ 3 točke,
7. oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 13 točk,
8. vpetost ponudnika v socialno okolje –
največ 6 točk.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela
ter stroške blaga in storitev ločeno.
Izbran bo tisti ponudnik/-ca, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje
število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki/cami.
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.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
XIV. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudnik/-ca mora svojo ponudbo na
javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom »Prijava na Javni razpis za
podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na
območju Občine Moravče – 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 13. 7. 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 koncesije,
bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,

Št.

44 / 12. 6. 2009 /

Stran

1539

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za krajevno območje, določeno
v tem javnem razpisu.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani občine (www.moravce.si) in
– v glavni pisarni Občine Moravče, Trg
svobode 4, 1251 Moravče:
– v ponedeljek in torek od 8. do 15.
ure,
– v sredo od 8. do 17. ure in
– v četrtek in petek od 8. do 14. ure.
Pristojni za dajanje dodatnih informacij
sta Barbara Baša in Nuška Jerman Ben
Amor, 01/723-10-98.
XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru
Odpiranje ponudb bo sredo, 15. 7. 2009
ob 16. uri v sejni sobi Občine Moravče, Vegova ulica 7, 1251 Moravče. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak
ponudnik na javnem razpisu, predstavnik
prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže
s pisnim pooblastilom.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za
vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje
predpisane pogoje ali je ponudba podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna
glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu
določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi,
ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna,
pridobi mnenje Socialne zbornice.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za
odgovor organa, opravi pregled in presojo
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in
ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve
koncesije.
XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo
prispelih ponudb podelila občinska uprava
z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko
pogodbo z županom Občine Moravče.
Občina Moravče
Št. 330-015/2009
Ob-4458/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJPT, 14/07
– ZSPDPO in 109/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
100/08 – odl. US), Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09
– UPB), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni list RS,
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št. 123/08 in 41/09) ter na podlagi mnenja
o shemi »de minimis« pomoči št. priglasitve
M001-5883008-2007 z dne 12. 3. 2007 in
M001-5883008-2007/I z dne 15. 5. 2009,
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se
izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Sevnica:
A) Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih
B) Odpiranja novih delovnih mest
C) Podjetniško svetovanje
D) Pogodbena obrestna mera
E) Promocija izdelkov in storitev.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 250.000 EUR in so zagotovljena
na posameznih proračunskih postavkah.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno
znižala.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja
ali poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju
Občine Sevnica.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji:
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne
bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene
za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti
do Občine Sevnica.
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Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih
A.1 Upravičeni stroški:
Občina bo sofinancirala neposredne
stroške za izobraževanje (stroški kotizacije
in šolnine, za posameznike, ki se usposabljajo in stroške za opravljeno izobraževanje
s strani zunanjih izvajalcev) usposabljanje
zaposlenih v podjetju, opravljenih v času od
1. 1. 2009 dalje.
A.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
A.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
25.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
5.000,00 EUR na upravičenca.
B. Odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški:
Predmet razpisa je trajno odpiranje novih
delovnih mest, in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za
zaposlovanje RS, zaposlitev je bila izvedena
od 1. 9. 2009 dalje.
B.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala, srednja in velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so pri pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Novo delovno mesto mora biti ohranjeno
vsaj dve leti po enoletni prejeti pomoči in to
mora še dokazovati tromesečno.
Zaposlitev brezposelne osebe, če se
s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom
delovnih mest v zadnjih 12 mesecih.
– zaposlitev brezposelne osebe se mora
izvesti na območju Občine Sevnica,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri
delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri
njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za
zaposlitev brezposelne osebe se upošteva
tudi samozaposlitev in brezposelna oseba
je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, vsaj en mesec pred dnevom
zaposlitve, razen iskalci prve zaposlitve morajo biti le prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS,
– brezposelna oseba mora imeti stalno
prebivališče v Občini Sevnica.
Vlogi je potrebno priložiti menico in menično izjavo s pooblastilom za toliko oseb,
za kolikor vlagatelj uveljavlja subvencijo.
B.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
150.000,00 EUR.

Subvencionira se 12 bruto plač do 50%
bruto plače, ki jo določi delodajalec na osnovi povprečja bruto plače novo zaposlenega
v obdobju zaposlitve oziroma največ do 650
EUR na eno bruto plačo. V primeru samozaposlitve subvencioniranje v višini do 50%
plačanih prispevkov na osnovi povprečja že
plačanih prispevkov v obdobju oziroma največ do 450 EUR za kritje mesečnega prispevka. Subvencije pa se bodo izplačevale
od podpisa pogodbe z Občino Sevnica.
C. Podjetniško svetovanje
C.1 Upravičeni stroški:
Občina Sevnica bo sofinancirala stroške
svetovalnih storitev, ki jih bo za upravičenca
opravila pooblaščena organizacija v času od
1. 1. 2009 dalje.
C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
C.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
10.000 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
2.000,00 EUR na upravičenca.
D. Pogodbena obrestna mera
D.1 Upravičeni stroški:
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat, in sicer za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih
prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalno obnovo
obstoječe opreme.
V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 1. 9. 2009 dalje.
D.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Posojila in subvencijo realne obrestne
mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med
viri financiranja zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila
je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila
pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po
njenem zaključku. Vlogi mora biti priložena
kopija posojilne pogodbe in amortizacijski
načrt.
D.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
40.000,00 EUR.
Višina subvencioniranja pogodbene
obrestne mere bo znašala do 5 odstotnih
točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane
s strani posojilodajalca. Subvencija na vlagatelja bo znašala največ do 1.000,00 EUR
v 12 mesecih. Doba subvencioniranja realne
obrestne mere za odobreno posojilo je do
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tri leta. Občina bo sofinancirala stroške ob
predložitvi zahtevanih dokazil. Subvencije
pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe
z Občino Sevnica.
E. Promocija izdelkov in storitev
E.1 Upravičeni stroški:
Občina bo sofinancirala stroške najetja,
postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ter ostale stroške
promocije izdelkov in storitev (katalogi, prospekti, brošure, plakati, letaki) v času od
1. 1. 2009 dalje.
E.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
E.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
25.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
3.000,00 EUR za udeležbo na sejmu, ter
enemu prijavitelju največ do 1.000,00 EUR
za stroške promocije izdelkov in storitev.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009, za
ukrep nova delovna mesta 2009 do vključno
2010, za ukrep pogodbene obrestne mere
2009, 2010, 2011 do vključno 2012.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 8. 2009 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 31. 8. 2009
(datum poštnega žiga na dan 31. 8. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom
prijavitelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih«
»Ne odpiraj javni razpis – Odpiranja novih delovnih mest«
»Ne odpiraj javni razpis – Podjetniško
svetovanje«
»Ne odpiraj javni razpis – Pogodbena
obrestna mera«
»Ne odpiraj javni razpis – Promocija izdelkov in storitev«.
VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2009 v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje
ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na

Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Grabrijan ali Vlasti Kuzmički,
tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233,
e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 602-5/2009-2
Ob-4493/09
Na podlagi 6. člena Odloka o koncesiji
za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva (Uradni list RS, št. 70/08, 38/09)
Občina Log - Dragomer objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Naročnik (koncedent): Občina Log Dragomer.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva, sprejetega za
javne vrtce, za otroke prve starostne skupine na območju Občine Log - Dragomer.
3. Občina Log - Dragomer bo koncesijo podelila javnemu vrtcu ali zasebniku
(če se organizira vzgojnovarstvena družina, zasebni vzgojitelj), zasebnemu vrtcu
ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje,
določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – da ima odločbo MŠŠ
o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– da ima letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
4. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 1 oddelek prve starostne skupine.
5. Trajanje koncesije: koncesija se bo
podelila za določen čas 10 let, s pričetkom
izvajanja programa s 1. 9. 2009 in naprej.
6. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni
obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbor (ocenitev ponudbe):
– cena vrtca,
– lokacija vrtca,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Cena: kdor bo ponudil ceno storitve, ki
je že določena kot cena programa v javnem
vrtcu dobi 20 točk, kdor nudi do 10% nižjo
ceno od cene storitve, ki je že določena kot
cena programa v javnem vrtcu, dobi 30 točk,
kdor pa nudi 10% višjo ceno ali več od cene
storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 10 točk.
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Lokacija vrtca: območje Občine Log Dragomer dobi 30 točk, sosednji občini Brezovica in Ljubljana dobita 15 točk, ostale
občine dobijo 0 točk.
Rok začetka: kdor lahko začne opravljati
dejavnost s 1. 9. 2009 dobi 30 točk, za vsakih 10 dni nad rokom pa tri točke manj.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri
Brezovici, tel. 750-77-00, ali jo zahtevajo
po e-pošti: obcina@log-dragomer.si. Prav
tako bo razpisna dokumentacija na voljo
na uradni spletni strani občine: www.logdragomer.si.
9. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do
30. 6. 2009 do 11. ure na Občini Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri
Brezovici. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija
za področje predšolske vzgoje« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2009 ob 12. uri
v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi
5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici.
11. Tričlanska strokovna komisija v roku
8 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih
meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela
poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga
ponudnika. Po končanem postopku na predlog komisije občinska uprava v roku 15 dni
od datuma odpiranja ponudb izda odločbo
o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom
v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.
Občina Log - Dragomer
Št. 630-1/2009(1502)
Ob-4508/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2009
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
projektnega dela dijakov v šolskem letu
2008/09.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile
na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem
letu 2008/09. Vsaka šola lahko na ta razpis
prijavi omejeno število projektov, in sicer en
projekt na vsakih 100 vpisanih dijakov v šolskem letu 2008/09. Projekti, ki so sestavni
del pouka in ne predstavljajo novih znanj,
s katerimi bi nadgrajevali učne vsebine, kot
tudi projekti, pri katerih gre za druge oblike
in metode poučevanja učnih vsebin vzetih iz
učnih načrtov, projektni tedni ter ekskurzije,
niso predmet razpisa. V vseh prijavljenih
projektih morajo biti dijaki aktivno udeleženi
tako, da s svojo aktivnostjo v okviru projekta pridobijo novo znanje. Iz vsakega prijavljenega projekta morajo biti razvidni cilji
projekta in aktivnosti dijakov za doseganje
teh ciljev. Manjše projekte je smiselno med
seboj združiti in jih povezati v večji, celostni
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projekt šole, v katerega bo vključeno čim
več dijakov. Vlagatelji lahko kandidirajo le
s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev.
Vsak projekt se prijavi na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene projekte se izpolni tudi
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– povprečnega števila šolskih ur, ki jih je
vsak mentor porabil za delo v projektu,
– tega, kje se je projekt izvajal, ter
– kje in na kakšen način je bil projekt
predstavljen.
Merila so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za projektno delo dijakov za leto 2009 je
9.600 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2009.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
14. 8. 2009, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– vloga na razpis za projektno delo dijakov«,
na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 39-39-254 (Tončka
Novak).
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Št. 430-1/2009

Ob-4496/09

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 42 z dne
5. 6. 2009, Ob-4206/09, se 5. točka popravi
tako, da se pravilno glasi:
1. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v ponedeljek,
29. junija 2009 ob 13. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do petka, dne 26. 6.
2009 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic:
72210000-3301-1
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
Občina Radovljica
Št. 001-03/09-8/7
Ob-4416/09
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 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,
pripadajoča oprema: štiri rabljene zimske
pnevmatike in letna vinjeta, 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
javne dražbe ima prevoženih 93.618 km,
pripadajoča oprema: štiri rabljene zimske
pnevmatike in letna vinjeta, 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:
– BMW 530i Comfort Avt., izklicna cena
je 6.100,00 EUR, najnižji znesek višanja
izklicne cene je 100,00 EUR;

– Mercedes V 230 Ambiente, izklicna
cena je 7.500,00 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 sredo, 1. 7. 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, 22. 6. 2009, od 9. do
12. ure in na dan javne dražbe, to je v sredo, 1. 7. 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
Franku, tel. št. 01/478-97-12 ali GSM št.
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 poobaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi
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. 01-55/2009-3
Ob-4463/09
Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska
ulica 21, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javna agencija Republike Slovenija za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Rabljeno osebno motorno vozilo Škoda Octavia Combi El. 1,9 TDI, Classic, AC,
Karavan,
leto izdelave: 2005,
prevoženi kilometri: 110.000 km,
številka šasije in tip motorja: RMBGS217252080379 / BJB,
inventarna številka: 301123.
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Vozilo je vozno, redno vzdrževano in dobro ohranjeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena predmeta prodaje je
7.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je
50,00 EUR.
Prodajalec pri nabavi ni imel pravice do
odbitka DDV, zato se DDV po stopnji 20%
pri prodaji ne obračuna.
5. Način prodaje in način ter rok plačila
kupnine:
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede najkasneje v osmih dneh po javni
dražbi.
Če se udeleženec, ki uspe na dražbi,
ne odzove na poziv k podpisu prodajne pogodbe v dogovorjenem roku ali ne plača
kupnine v osmih dneh po podpisu pogodbe,
se šteje, da je od posla odstopil, prodajalec
pa zadrži varščino kot skesnino.
Kupnina se plača v 8 dneh po datumu
računa, ki ga bo prodajale izstavil takoj po
sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača v enkratnem znesku na račun prodajalca.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Davek na motorna vozila v višini 5% in
druge stroške, kot je overovitev pogodbe,
niso zajeti v kupnini in jih plača kupec.
6. Potek javne dražbe:
Javna dražba bo potekala na Javni
agenciji Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke, na lokaciji Einspielerjeva 6, Ljubljana, v sejni sobi 606, v VI.
nadstropju, in sicer v ponedeljek, 29. 6.
2009, z začetkom ob 10. uri. Dražbo bo vodila za to pooblaščena komisija.
Prodaja bo potekala po načelu videno–
kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V primeru, če je ponudnik samo eden, je
predmet dražbe prodan za izklicno ceno.
En dražbeni upravičenec lahko uveljavlja
predkupno pravico, ki jo mora dokazati pred
pričetkom dražbe, če se namerava udeležiti
dražbe kot dražitelj.
V primeru, da sta dva ali več ponudnikov,
ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno
in je med njimi predkupni upravičenec, je
premičnina prodana predkupnemu upravičencu.
V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi
ni predkupnega upravičenca, premičnina ni
prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe
Ponudba dražitelja veže do zaključka
dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
7. Višina varščine:
Varščina za rabljeno osebno motorno vozilo je 10% izklicne cene, to je
730,00 EUR, ki se plača na račun EZR št.
01100-6000020296, sklic 00 04020, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Škoda Octavia.
Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
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Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina brezobrestno vštela v kupnino, ostalim
pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi.
Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
po predhodni najavi dne 24. 6. 2009, od 10.
do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi
s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite
na Alenko Kos Baus, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
08/20-00-531, alenka.kos@jazmp.si.
9. Opozorilo:
Vlada Republike Slovenije ali direktorica Javne agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke lahko do
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne vplačano
varščino brez obresti.
10. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba.
Dražitelji morajo najkasneje do srede,
24. 6. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba – Škoda Octavia«, na
naslov Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– prijavo na javno dražbo rabljenega
osebnega motornega vozila Škoda Octavia
Combi, z navedbo naziva in sedeža pravne
osebe oziroma imena, priimka in prebivališča fizične osebe, davčne številke ali ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna
oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je dražitelj pooblaščeni zastopnik,
– kopijo dokazilo o plačani varščini za
predmet javne dražbe,
– kopijo osebne izkaznice ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe,
s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci; na javni dražbi istovetnost izkažejo z originalom).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Dražitelj s predkupno pravico mora le-to
izkazati s kopijo dokumenta.

Zoper postopek javne dražbe in odločitve
komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Besedilo javne dražbe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke http://www.
jazmp.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 478-19/2008-10
Ob-4363/09
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), Odloka o proračunu Občine Semič
(Uradni list RS, št. 16/08), Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2009 in Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič (Uradni list
RS, št. 59/08)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Semič, Štefanov
trg 9, 8333 Semič, tel. 07/356-53-60,
faks: 07/353-63-65, 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 je nepremičnina
parc. št. 3222/1 – travnik v izmeri 1572 m2,
k.o. Semič. Nepremičnina je po Prostorsko
ureditvenih pogojih Občine Semič nezazidano stavbno zemljišče, območje proizvodnih
dejavnosti (oznaka PD), in se nahaja
v območju Proizvodno servisne cone Vrtača
(PSC Vrtača). Navedena cena ne vključuje
20% DDV. Davek plača kupec. Na zemljišču, ki je predmet prodaje, je vpisano breme
v korist Telekoma Slovenije d.d., na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti,
z dne 15. 9. 2006.
2.2 Izklicna cena nepremičnin je 8,5125
EUR/m2 ali skupno 13.381,65 EUR.
Cena kvadratnega metra zemljišča za
gradnjo poslovnih objektov znaša 75% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08). Razlika
do tržne cene predstavlja pomoč dodeljeno
po pravilu »de minimis«. V ceni je všteto
plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100
EUR.
3. Vrsta pravnega posla
Prodaja stvarnega premoženja občine.
Sklene se kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo,
tako, da najkasneje do 2. 7. 2009 po pošti
oziroma najkasneje do 10. ure istega dne,
osebno na sedež Občinske uprave Občine
Semič, Štefanov trg 9, Semič pisno prija-
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vijo svojo udeležbo in predložijo naslednje
dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista (s.p.),
– davčno številko in EMŠO (s.p.), ID št.
za DDV in matično številko (pravne osebe),
– telefonsko številko,
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala in
predvideno število zaposlenih,
– pisno izjavo o morebitnih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in
o skupni vrednosti prejetih pomoči.
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.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07).
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
72210001-47819-2008, 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.
– DDV, 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.
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
01309-0100015998. 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. Posebni pogoji
8.1 Kupec mora pričeti z gradnjo objekta
najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se
priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku
v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi
pogoji, kot je bilo prodano.
8.2 Do sredstev dodeljenih po Pravilniku
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS,
št. 59/08), ne morejo biti upravičena podjetja
v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega
polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za
reševanje in prestrukturiranje. Do sredstev
po pravilniku, niso upravičeni subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
Občine Semič.
8.3 Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
9. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba je razpisana za 2. 7. 2009
in bo potekala v sejni sobi Občine Semič,
Štefanov trg 9, Semič, ob 12. uri.
10. Informacije
O pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 07/356-53-60, e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.

Št.

44 / 12. 6. 2009 /

Stran

1545

Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Št. 35060-34/2007-16-04
Ob-4364/09
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odlokom o proračunu
Občine Laško za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 20/08, 96/08 in 122/08) z načrtom prodaje stvarnega premoženja, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/733-87-00 in
faks 03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet
prodaje je nezazidano, delno opremljeno
stavbno zemljišče parc. št. 1230/5 – travnik 968 m2, z.k. vl. št. 464, k.o. 1022 – Rečica. Zemljišče je dostopno po lokalnem
asfaltnem cestišču. V neposredni bližini
so priključki elektrike, plina, kanalizacije,
telefona, KRS, javnega vodovoda, hidrantne mreže in javne ceste. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.:
3502-147/2007, z dne 19. 3. 2009, izhaja,
da se parcela nahaja na območju, ki se
po Spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino
Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02)
ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1
(Uradni list RS, št. 25/97) in je po osnovni
namenski rabi stavbno zemljišče. Po podrobnejši namenski rabi je zemljišče namenjeno gradnji enodružinske stanovanjske
hiše, in sicer:
– objekta tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s
prizidkom za garažo 4 x 6 m s pritličjem in
nadstropjem (mansardo);
– obveznim upoštevanjem odmika od
servisne ceste (min. 6 m);
– streho dvokapnico s 30–35 ° naklonom in obvezno smerjo slemena vzporedno
s plastnicami terena ter temno kritino;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti
objekti oblikovani skladno, kar velja za izbor
enotnih materialov fasade, stavbnega pohištva in kritine;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati
detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja.
Za gradnjo objekta na zemljišču je izdano gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 100.900,18 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
Komunalni prispevek, strošek izdelave projektne dokumentacije in izdaje gradbenega
dovoljenja so zajeti v izklicni ceni nepremičnine.
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V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča. Komunalni prispevek,
strošek izdelave projektne dokumentacije
in izdaje gradbenega dovoljenja so zajeti
v ceni nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 7. julija 2009, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali
30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene nepremičnine na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri
UJP Žalec.
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– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije 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.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti
pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e-naslovu:
stanka.jost@lasko.si ali e-naslovu: luka.picej@lasko.si oziroma na tel. 03/733-87-14.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe.
Občina Laško
Št. 350-1/2008-15
Ob-4368/09
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, 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 in
94/07), Letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem
za leto 2009 in 2010 in Odloka o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 126/08) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine
Žužemberk
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, davčna številka: 48985457, matična številka: 1358383.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnine v k.o. Stavča vas
(1442):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v posameznih ureditvenih enotah
znotraj območja urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu servisno-obrtne cone Jama
pri Dvoru (Uradni list RS, št. 21/04), in sicer:
– del parc. št. 821/9, del parc. št. 821/11
in del parc. št. 811/6, k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE1) v predvideni izmeri
7222 m2, izklicna cena znaša 86.664,00
EUR (12 EUR/m2); najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR;
– del parc. št. 811/6 in del parc. št. 817,
k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE2)
v predvideni izmeri 5492 m2, izklicna cena
znaša 65.904,00 EUR (12 EUR/m2), najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR;
– del parc. št. 811/6, k.o. Stavča vas
(ureditvena enota UE3) v predvideni izmeri 5311 m2, izklicna cena znaša 63.732,00
EUR (12 EUR/m2), najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR;
– del parc. št. 811/6 in del parc. št. 807/6,
k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE4)
v predvideni izmeri 2939 m2, izklicna cena
znaša 35.268,00 EUR (12 EUR/m2), najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.
2.2. Zainteresirani ponudniki lahko dražijo vse ureditvene enote skupaj, kot celoto
(UE1, UE2, UE3, UE4) v predvideni izmeri
20.964 m2. V tem primeru je izklicna cena
230.604,00 EUR (11 EUR/m2), najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
2.3 UE1 je prvenstveno namenjena parkiriščem za tovorna vozila s spremljajočimi
dejavnostmi kot so skladišča, prometni terminal, poslovni objekt za špedicijo, pralnica
za tovornjake in manjši gostinski lokal.
2.4 UE2, UE3, UE4 so namenjene za:
storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno posredništvo, skladiščenje in zveze,
predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, servisne dejavnosti, gostinstvo in trgovina.
2.5 Po sklenitvi prodajne pogodbe mora
izbrani dražitelj v roku 8 dni od pravnomočne parcelacije nepremičnin, skleniti s prodajalcem aneks k prodajni pogodbi.
2.6 Predmetne nepremičnine niso komunalno opremljene. Izgradnja komunalne
opreme, ki bremeni posamezno ureditveno
enoto je predmet pogodbe o opremljanju, ki
bo sklenjena naknadno, po sklenitvi prodajne pogodbe med prodajalcem in izbranim
dražiteljem.
Faznost izgradnje objektov znotraj ureditvenih enot je pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno izvedbo infrastrukturne opreme v posameznih ureditvenih enotah ter
določena z zahtevo, da je posamezna faza
izvedljiva samo, če funkcionira kot celota.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Posamezna nepremičnina oziroma celotne sklop nepremičnin bo prodan tistemu
dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Občine Žužemberk ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
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prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest. Prodajalec bo v ta
namen predlagal pri pristojni zemljiški knjigi
zaznamo vrstnega reda pridobitve lastninske pravice. Vpis lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški
knjigi bo izveden po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun Občine Žužemberk, številka
01393-0100015568, sklic 00 722100, v 8
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteje
v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe, aneksa k prodajni
pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist, v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 30. 6.
2009, ob 11. uri.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
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 pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, na podračun Občine
Žužemberk, številka 01393-0100015568,

sklic 00 201000. Kolikor bo dražitelj dražil
vse nepremičnine kot celoto, mora plačati
varščino v višini 10% izklicne cene navedene v točki 2.2.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin – lokacije, dobijo
interesenti na Občini Žužemberk, Občinski
upravi, tel. 07/38-85-193, 031/744-432, kontaktna oseba je Vida Šušterčič.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Razpisno dokumentacijo za nepremičnine, ki so predmet dražbe, je možno dvigniti vsak delovni dan med 8. in 13. uro, na
sedežu Občine Žužemberk, Grajski trg 33,
Žužemberk.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija
za vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Občine Žužemberk, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Občine Žužemberk http://www.
zuzemberk.si.
Občina Žužemberk
Št. 478-756/2008
Ob-4402/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, na podlagi 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07), 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02
in Ur. l. RS, št. 38/05 in 24/06), Letnega načrta z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za leto
2009 in posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki ga je sprejel
župan dne 3. 6. 2009 objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: nepremičnina parc. št. 1351/1 njiva 536 m² zkv
2606 k.o. Solkan.

Št.

44 / 12. 6. 2009 /

Stran

1547

3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem posamezne nepremičnine
bo sklenjena prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 1351/1, k.o. Solkan je 75.576,00 EUR,
najnižji znesek njenega višanja pa 400,00
EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 8 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača
v navedenim roku. Mestna občina Nova Gorica ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal
v postopku javne dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani, in sicer v torek,
dne 30. 6. 2009, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova
Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št.
28-75833-7221002-2008. Plačilo varščine
pred začetkom javne dražbe je pogoj za
sodelovanje na javni dražbi. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi se plačana varščina vrne brez obresti
v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Mestna občina Nova
Gorica varščino obdrži. Kolikor dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne
pogodbe v roku 15 dni, odstopi od nakupa
ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del
pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
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11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/23) ali na tel. 05/33-50-136.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4456/09
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer:
– parc. št.

539/41

površine

15.602 m²

po izklicni ceni

1.050.015,00 EUR

– parc. št.

539/42

površine

9.873 m²

po izklicni ceni

664.453,00 EUR

– parc. št.

539/43

površine

20.000 m²

po izklicni ceni

1.346.000,00 EUR

– parc. št.

539/46

površine

13.860 m²

po izklicni ceni

932.778,00 EUR

– parc. št.

539/47

površine

17.225 m²

po izklicni ceni

1.159.243,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) ter je namenjeno izgradnji pretežno industrijsko-pro
izvodnih objektov ter izjemoma oskrbnih
centrov, vse v velikih tlorisnih gabaritih.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota št.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne

brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do
30. 6. 2010. Rok začetka gradnje je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Mestna občina
Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje
odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena do 31. 12. 2010 zahtevati od kupca
prodajo nepremičnine po enaki ceni kot jo
je kupil na dražbi, v primeru, da ne prične
z gradnjo objekta do 30. 6. 2010. Odkupna
pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno
z vpisom lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 29. 6.
2009 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel.
02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 410-59/2008-22
Ob-4365/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009, ki je
priloga Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
122/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina:
– stanovanje z oznako 1.E v skupni izmeri 41,63 m2, na naslovu Teslova 14 v Ljub
ljani, ki je vpisano v zemljiškoknjižni vložek
št. 1288/1, k.o. Gradišče II, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem 1783/10000
na skupnih prostorih, delih in napravah večstanovanjske stavbe z oznako 1169.ES ter
na zemljiščih s parc. št. 169.S (stanovanjska
stavba) in parc. št. 143/32 (travnik), ki so

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1288,
k.o. Gradišče.
2.2 Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3 Izklicna cena: 63.000,00 EUR.
2.4 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižni znesek višanja
3.1 Najnižni znesek višanja je 1.000,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po končani
javni dražbi. V nasprotnem primeru se dražitelju lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
pripadajoči davek, stroške notarske overitve
podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2009 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, v Klub 15 (dvorana) ob 9. uri. Kandidati se bodo morali pol ure pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba Teslova ulica 14«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti
na Javnem stanovanjskem skladu Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub
ljana, kontaktna oseba Tanja Geltar, tel.
01/306-15-49.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po
predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek
na promet z nepremičninami ter vse druge
dajatve in stroške, povezane s prenosom
nepremičnine.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
10.7 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-59/2008-22
Ob-4366/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009, ki je
priloga Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
122/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
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ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:
– Stanovanje z oznako 1.E, ki v naravi
predstavlja stanovanje št. 1 s kletno shrambo, v pritličju na naslovu Žibertova ulica 26
v Ljubljani v skupni izmeri 34, 29 m2.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 75.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
zasebne listine.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da
je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po končani javni
dražbi. V nasprotnem primeru se dražitelju
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, v 8 dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2009
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, v Klub 15, ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pol ure pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v RS, ki se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
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– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
201006, z navedbo »plačilo varščine – javna
dražba Žibertova ulica 26«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in
natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46.
Za ogled nepremičnine se dogovorite na
navedeni telefonski številki.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Kupec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve
in stroške, povezane s prenosom nepremičnine.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-59/2008-22
Ob-4367/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009, ki je
priloga Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
122/07)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina:
– solastniški delež do 11/12 nepremičnin
vpisanih v zk. vl. št. 85, k.o. Ljubljana mesto,
parc. št. 335 – stavbišče s stavbo v izmeri
177 m2 in do ½ parc. št. 362 – stavbišče
v izmeri 12 m2, kar v naravi predstavlja stanovanjski del stavbe Ciril Metodov trg 16
v Ljubljani, v skupni površini 314,52 m2.
2.2 Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3 Izklicna cena: 480.000,00 EUR.
2.4 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 10.000,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po končani
javni dražbi. V nasprotnem primeru se dražitelju lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana št.: 01261-0100000114,
sklic na številko 201006, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2009 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, v Klub 15 (dvorana) ob 11. uri. Kandidati se bodo morali pol ure pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba Ciril Metodov trg 16.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti
na Javnem stanovanjskem skladu Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub
ljana, kontaktna oseba Tanja Geltar, tel.
01/306-15-49.
Ogled nepremičnine zaradi zelo slabega
stanja stanovanjskih enot v celoti ni možen.
Ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek
na promet z nepremičninami ter vse druge
dajatve in stroške, povezane s prenosom
nepremičnine.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
10.7 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 900-1/2009-154
Ob-4464/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano zemljišče: parc. št.
547/2, travnik v izmeri 5.340 m², vpisano
v zk vl. št. 1265, k.o. Glince.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠK 3/2, v območju pretežno kmetijskih površin oziroma je po Odloku
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) uvrščeno v enoto urejanja prostora DR-267 – stanovanjska dejavnost.
2.3 Izklicna cena je 1.980.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% DDV, stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 29. 6.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 9. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠK 3/2«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 900-1/2009-154
Ob-4465/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1446/1, travnik v izmeri 756 m² in parc.
št. 1446/2, travnik v izmeri 43 m², obe vpisani v zk vl. št. 1281, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 6/8 – Vižmarje,
v morfološki enoti 6 A/1, v območju za pro
izvodne in spremljajoče dejavnosti v prostostoječi zazidavi, kjer je dovoljena gradnja
obrtnih, servisnih, poslovnih in stanovanjskih objektov.
2.3 Območje urejanja ŠS 6/8 – Vižmarje,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje.
2.4 Zemljišče se nahaja v varovalnem
pasu železnice, kjer je znotraj zazidljivih površin dovoljeno graditi objekte in postavljati
naprave le s soglasjem Železniškega gospodarstva Ljubljana.
2.5 Za navedeno nepremičnino poteka
lastninska tožba. Prodaja bo izvedena pod
pogojem, da se kupec seznani s predmetno
pravdo ter poda izrecno izjavo, da prevzema ves rizik nakupa in se odreče uveljavitvi
odškodnine za eventuelno škodo.
2.6 Izklicna cena je 127.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
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5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 007-19000, v 8 dneh od izstavitve
računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem
znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% DDV, stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 29. 6. 2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom
ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠS 6/8 Vižmarje«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
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10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2009-154
Ob-4466/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 627/1, pot v izmeri 26 m², vpisano v vl.
št. 725 in parc. št. 637/1, njiva v izmeri 637
m², vpisano v vl. št. 2017, obe v k.o. Dravlje,
skupaj 699 m².
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za
mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 2 Litostroj (Uradni list
SRS, št. 17/88, in Uradni list RS, št. 58/92,
76/06).
2.3 Izklicna cena je 350.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.

4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% DDV, stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 29. 6.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠM 2/1«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2009-154
Ob-4467/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 391/2 zelenica v izmeri 5961 m², vpisano
v zk vl. št. 3577 k.o. Zgornja Šiška.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 1/5, v površinah,
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti, natančneje v morfološki enoti 1
C/1, v območju za blokovno gradnjo – kompleks s svojstveno zazidalno strukturo.
2.3 Območje urejanja ŠS 1/5, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 1 – Spodnja Šiška (Uradni list RS,
št. 24/96).
2.4 V okviru dopustnih gradenj oziroma drugih del, je na predmetnem zemljišču
predviden in dovoljen poseg gradnje podzemnih garaž pod pogojem, da se na nivoju
terena ponovno uredi pohodne zelenice, ob
upoštevanju Odloka PUP.
2.5 Izklicna cena je 1.500.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% DDV, stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 29. 6.
2009 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 12. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠS 1/5«.
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8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4455/09
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 4/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Vuzenica, s 16. seje Občinskega
sveta Občine Vuzenica, z dne 16. 10. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica in Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, Vuzenica.
2. Predmet prodaje:
a) Zemljišče na parceli št. 391/44 k.o.
Vuzenica – 985 m2, ZKV 670.
Izklicna cena je 19.208,00 €.
Lastništvo:
Občina
Vuzenica – 7591/12805, Agrarna skupnost:
5214/12805.
b) Zemljišče na parceli št. 391/46 k.o.
Vuzenica – 988 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 19.266,00 €.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
c) Zemljišče na parceli št. 391/49 k.o.
Vuzenica – 1156 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 22.542,00 €.
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Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
d) Zemljišče na parceli št. 391/48 k.o.
Vuzenica – 815 m2, ZKV 672.
Lastništvo:
Občina
Vuzenica – 6077/10595, Agrarna skupnost:
4518/10595.
Zemljišče na parceli št. 391/52 k.o. Vuzenica – 122 m2, ZKV 673.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 607/793,
Agrarna skupnost: 186/793.
Zemljišči se prodajata skupaj. Izklicna
cena je 18.272,00 €.
e) Zemljišče na parceli št. 391/45 k.o.
Vuzenica – 993 m2, ZKV 668.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
Izklicna cena je 17.378,00 €.
Na delu zemljišča poteka kanal kamor
se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo o ustanovitvi služnosti
na zemljišču obdržala pravico urejanja tega
kanala.
3. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku. Uspešni dražitelj bo sklenil pogodbo z vsakim lastnikom posebej. Dosežena cena že vsebuje davek, ne glede na to, ali se bo obračunal
DDV ali davek na promet z nepremičninami.
Občina Vuzenica je davčni zavezanec.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 30. 6. 2009, ob 14. uri, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica.
5. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na
transakcijski račun Občine Vuzenica, št.:
01341-0100011132, sklic 1109.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče (točka c.), lahko draži tudi
ostala zemljišča, kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
6. Plačana kavcija bo po končani javni
dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
7. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik, tel.
02/87-91-222.
8. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. toč-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
9. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 3 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ali ne
plača kupnine v določenem roku, Občina
Vuzenica zadrži njegovo kavcijo.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin. Najnižji znesek višanja je
100,00 €.
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec,
– davek je vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
Občina Vuzenica
Ob-4479/09
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ter sklepa z dne 2. 6. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti
Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1471/3 k.o.
Bertoki v izmeri 234 m2, za izklicno ceno
21.715,20 € (92,80 €/m2), brez 20% DDV;
2. Nepremičnina s parc. št. 3227/23
k.o. Bertoki v izmeri 252 m2, za izklicno ceno
21.369,60 € (84,80 €/m2), brez 20% DDV;
3. Nepremičnina s parc. št. 3542/8 k.o.
Bertoki v izmeri 306 m2, za izklicno ceno
25.948,80 € (84,80 €/m2), brez 20% DDV;
4. Nepremičnina s parc. št. 3104 Boršt, stanovanjska stavba v izmeri 49 m2, za
izklicno ceno 5.925,08 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 55.S k.o.
Gažon, stavbišče v izmeri 86 m2 in nepremičnina s parc. št. 1356 k.o. Gažon, funkcionalni objekt v izmeri 36 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 35.868,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. štev. 138/7.S
k.o. Hrastovlje, stavbišče v izmeri 20 m2, za
izklicno ceno 1.870,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
7. Nepremičnina s parc. št. 1059/14
k.o. Hribi v izmeri 260 m2, za izklicno ceno
26.426,40 € (101,64 €/m2), brez 20% DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 1161/10
k.o. Hribi v izmeri 224 m2, za izklicno ceno
22.767,36 € (101,64 €/m2), brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 214/3
k.o. Hribi v izmeri 455 m2, za izklicno ceno
52.029,25 € (114,35 €/m2), brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 577/7
k.o. Hribi v izmeri 264 m2, za izklicno ceno
30.188,40 € (114,35 €/m2), brez 20% DDV;

11. Nepremičnina s parc. št. 579/5
k.o. Hribi v izmeri 298 m2, za izklicno ceno
30.288,72 € (101,64 €/m2), brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 919/1
k.o. Hribi v izmeri 1.305 m2, za izklicno
ceno 149.226,75 € (114,34 €/m2), brez 20%
DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 226 k.o.
Koper, stanovanjska stavba v izmeri 26 m2,
za izklicno ceno 12.532,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
14. Nepremičnina s parc. št. 1128/2
k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri
47 m2, nepremičnina s parc. št. 1128/3 k.o.
Koper, gospodarsko poslopje v izmeri 12 m2
in dvorišče v izmeri 11 m2 in nepremičnina
s parc. št. 1129/1 k.o. Koper, stanovanjska
stavba v izmeri 14 m2, vse nepremičnine
skupaj za izklicno ceno 37.837,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
15. Nepremičnina s parc. št. 200/10
k.o. Koper, v izmeri 134 m2, za izklicno ceno
25.835,20 € (192,80 €/m2), brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc.št. 342/1 k.o.
Koštabona v izmeri 903 m2, za izklicno ceno
29.076,60€ (32,20 €/m2), brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 1207/4
k.o. Marezige, v izmeri 452 m2, za izklicno
ceno 26.894,00 € (59,50 €/m2), brez 20%
DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 3259 k.o.
Marezige, stanovanjska stavba v izmeri
21 m2, dvorišče v izmeri 55 m2, za izklicno
ceno 10.240,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
19. Nepremičnina s parc. št. 468/3
k.o. Oltra, v izmeri 642 m2, za izklicno ceno
35.502,60 € (55,30 €/m2), brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 1011/6,
k.o. Oltra, v izmeri 254 m2, za izklicno ceno
30.269,00 € (119,17 €/m2), brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 1013/5,
k.o. Oltra, v izmeri 246 m2, za izklicno ceno
29.217,00 € (118,77 €/m2), brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 1335/2,
k.o. Semedela, v izmeri 233 m2, za izklicno
ceno 26.282,40 € (112,80 €/m2), brez 20%
DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 239/61
k.o. Semedela, v izmeri 608 m2, za izklicno
ceno 85.728,00 € (141,00 €/m2), brez 20%
DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 2550/50,
k.o. Semedela, v izmeri 291 m2, za izklicno
ceno 24.676,80 € (84,80 €/m2), brez 20%
DDV;
25. Nepremičnini s parc. št. 74/6 in
74/7 k.o. Semedela, v skupni izmeri 418 m2,
za izklicno ceno 73.568,00 € (176,00 €/m2),
brez 20% DDV;
26. Nepremičnini s parc. št. 74/5 in
74/8 k.o. Semedela, v skupni izmeri 408 m2,
za izklicno ceno 71.808,00 € (176,00 €/m2),
brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 2005/2,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 374 m2, za izklicno
ceno 33.510,40 € (89,60 €/m2), brez 20%
DDV;
28. Nepremičnini s parc. št. 2139/2
in 2139/3, k.o. Sv.Anton, v skupni izmeri 903 m2, za izklicno ceno 80.909,00 €
(89,60 €/m2), brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 2379/3,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 76 m2, do deleža 15/28-in, za izklicno ceno 3.648,00 €
(89,60 €/m2), brez 20% DDV;
30. Nepremičnina s parc. št. 119/5.S,
k.o. Škofije, v izmeri 22 m2, do deleža 69/80-
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in, za izklicno ceno 1.755,25 € (107,25 €/m2),
brez 20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 1209/1,
k.o. Škofije, v izmeri 599 m2, za izklicno
ceno 85.657,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
32. Nepremičnini s parc. št. 1335 in
1336, k.o. Škofije, v skupni izmeri 419 m2,
za izklicno ceno 44.937,75 € (107,25 €/m2),
brez 20% DDV;
33. Nepremičnina s parc. št. 1424/1,
k.o. Škofije, v izmeri 947 m2, za izklicno
ceno 135.421,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
34. Nepremičnina s parc. št. 1471/2,
k.o. Škofije, v izmeri 379 m2, za izklicno
ceno 54.197,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
35. Nepremičnina s parc. št. 1478/7,
k.o. Škofije, v izmeri 1.207 m2, za izklicno
ceno 155.341,00 € (128,70 €/m2), brez 20%
DDV;
36. Nepremičnina s parc. št. 1580/5,
k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno
ceno 89.833,00 € (128,70 €/m2), brez 20%
DDV;
37. Nepremičnina s parc. št. 1580/6,
k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno
ceno 70.656,00 € (128,70 €/m2), brez 20%
DDV;
38. Nepremičnina s parc. št. 444/10,
k.o. Škofije, v izmeri 651 m2, za izklicno
ceno 93.093,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
39. Nepremičnina s parc. št. 444/11,
k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno
ceno 85.228,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
40. Nepremičnina s parc. št. 444/5,
k.o. Škofije, v izmeri 676 m2, za izklicno
ceno 96.668,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
41. Nepremičnina s parc. št. 444/7,
k.o. Škofije, v izmeri 244 m2, za izklicno
ceno 27.914,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
42. Nepremičnina s parc. št. 444/9,
k.o. Škofije, v izmeri 499 m2, za izklicno ceno
57.086 € (143,00 €/m2), brez 20% DDV;
43. Nepremičnina s parc. št. 558/11,
k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno
ceno 33.519,20 € (114,40 €/m2), brez 20%
DDV;
44. Nepremičnina s parc. št. 558/20,
k.o. Škofije, v izmeri 1.086 m2, za izklicno
ceno 155.298,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV;
45. Nepremičnina s parc. št. 933/9,
k.o. Škofije, v izmeri 412 m2, za izklicno
ceno 47.132,80 € (114,40 €/m2), brez 20%
DDV;
46. Nepremičnina s parc.št. 1693 k.o.
Šmarje v izmeri 5.259 m2, za izklicno ceno
431.238,00 € (82,00 €/m2), brez 20% DDV;
47. Nepremičnina s parc. št. 1451/3,
k.o. Tinjan, v izmeri 531 m2, za izklicno ceno
24.532,20 € (46,20 €/m2), brez 20% DDV;
48. Nepremičnini s parc. št. 441/1 in
1943, k.o. Tinjan, v skupni izmeri 219 m2,
do deleža 636/672-in, za izklicno ceno
9.575,80 € (46,20 €/m2), brez 20% DDV;
49. Nepremičnina s parc. št. 644 k.o.
Vanganel, v izmeri 1.713 m2, za izklicno
ceno 141.922,00 € (82,85 €/m2), brez 20%
DDV;
50. Nepremičnina s parc. št. 647 k.o.
Vanganel, v izmeri 1.242 m2, za izklicno
ceno 72.036,00 € (58,00 €/m2), brez 20%
DDV;

51. Nepremičnini s parc. št. 649 in 650
k.o. Vanganel, v skupni izmeri 1.081 m2, za
izklicno ceno 62.698,00 € (58,00 €/m2), brez
20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2.
točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1471/3 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Pobegi. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe. V zemljiškoknjižnem
vložku št. 1842 k.o. Bertoki, v katerem je
vpisana citirana parcela je v C2 listu vknjižena služnostna pravica prehoda in vožnje
za parc. št. 1471/1, k.o. Bertoki.
Nepremičnina s parc. št. 3227/23 k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja,
v naselju Prade. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 3542/8 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Škocjan. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 3104 k.o. Boršt
se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnini s parc. štev. 55.S in 1356
k.o. Gažon se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Gažon. V naravi nepremičnini predstavljata dotrajani stanovanjski stavbi, ki sta v uporabi.
Nepremičnina s parc. štev. 138/7.S k.o.
Hrastovlje se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Dol pri Hrastovljah. V naravi gre za
ruševino stanovanjske stavbe.
Nepremičnini s parc. št. 1059/14 in
1161/10 k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.
Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se
nahajata v neposredni bližini in sta v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 214/3 k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Jelarji. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
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Nepremičnini s parc. št. 577/7 in 579/5
k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Hrvatini. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 919/1 k.o. Hribi
se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.
Nepremičnina s parc. štev. 226 k.o. Koper se nahaja znotraj ureditvenega območja
za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v mestu Koper. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnine s parc. štev. 1128/2,
1128/3 in 1129/1 vse k.o. Koper se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev,
v območju za centralne dejavnosti, v mestu
Koper. V naravi gre za dotrajane stanovanjske stavbe.
Nepremičnina s parc. št. 200/10 k.o. Koper se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnina s parc.
št. 200/10 k.o. Koper pa predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se
nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 342/1 k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Koštabona. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1207/4, k.o. Marezige, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Marezige.
Nepremičnina s parc. štev. 3259 k.o. Marezige se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki
je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige. V naravi gre za vmesno vrstno dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem. Dostop do nepremičnine s parc. štev.
3259 k.o. Marezige je po parcelah v privatni
lastnini.
Nepremičnina s parc. št. 468/3 k.o. Oltra
se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju razpršene poselitve, ki je
namenjeno mešani urbani rabi, v naselju
Ankaran.
Nepremičnini s parc. št. 1011/6 in 1013/5,
obe k.o. Oltra se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Ankaran. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1335/2, k.o.
Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju razpršene gradnje, v naselju Koper – Semedela.
Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 239/61 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – Markovec. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
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gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti pravne osebe.
Nepremičnina s parc. št. 2550/50 k.o.
Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kampel. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 368/17 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – Semedela. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnine s parc. št. 74/5, 74/6, 74/7
in 74/8 k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
za stanovanja, v naselju Koper – ob obalni
cesti Koper – Izola. Navedene nepremičnine predstavljajo zaokrožitev dveh obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnine s parc. št. 2005/2, 2139/2
in 2139/3, k.o. Sv. Anton, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton.
Nepremičnina s parc. št. 2005/2, k.o. Sv.
Anton, predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 2379/3, k.o. Sv.
Anton, se nahaja na območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Sv. Anton. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Mestna
občina Koper prodaja solastniški delež na
navedeni nepremičnini v višini 15/28-in.
Nepremičnina s parc. št. 119/5.S, k.o.
Škofije, se nahaja na ureditvenem območju
za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 69/80-in.
Nepremičnine s parc. št. 1209/1, 1335,
1336, 1424/1, 1471/2, 1478/7, 1580/5,
1580/6 in 933/9, vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,
na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1335,
1336, 1471/2 in 933/9, vse k.o. Škofije,
predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajajo v neposredni
bližini in so v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnine s parc. št. 444/10, 444/11,
444/5, 444/7, 444/9, 558/11 in 558/20 k.o.
Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja,
v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o.
Škofije, predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1693 k.o. Šmarje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje.
Nepremičnini s parc. št. 441/1 in 1943,
k.o. Tinjan, se nahajata na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Tinjan. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev
obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja
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v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Mestna občina Koper prodaja solastniški
delež na navedenih nepremičninah v višini
636/672-in.
Nepremičnine s parc. št. 644, 647, 649 in
650, vse k.o. Vanganel se nahajajo na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano
urbano rabo, območja izvenmestnih naselij,
v naselju Mali Čentur. Na podlagi družbenega plana občine Koper se nepremičnine
s parc. št. 647, 649 in 650 k.o. Vanganel
nahajajo na območju arheološke dediščine,
ki predvideva najstrožji režim varovanja, in
sicer ohranitev obstoječega stanja.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01, in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07).
Mestna občina Koper prodaja solastniške deleže na nepremičninah s parc. št.
441/1 in 1943, k.o. Tinjan ter na nepremičnini s parc. št. 2379/3, k.o. Sv. Anton, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), v katerem je določena prodaja
po metodi javne dražbe oziroma javnega
razpisa v primeru, da je solastniški delež
na nepremičninah v lasti lokalnih skupnosti
višji od 50%.
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe
oziroma v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 30. 6.
2009, v prostorih sejne sobe, v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se
bodo morali 30 minut pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod
zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne
dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik

nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene nepremičnin na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-301-2009. Rok
za plačilo varščine je dne 29. 6. 2009, do
12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju:
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
nepremičnin.
12. Drugi pogoji:
Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno
služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo
določbe 20. člena Zakona o stvarnem pre-
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moženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne
dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 259/2009
Ob-4485/09
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14-600/07),
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07 z dne 16. 2. 2007) in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in št. 94/07),
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00,
68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta
Občine Ig z dne 28. 3. 2007 in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig
z dne 14. 5. 2009 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
parcele št. 1488/4 – pašnik – 700 m2,
obe k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišči s parcelno številko 1488/4,
v izmeri 700 m2, nahajajoči v k.o. Golo. Na
podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča
z dne 4. 6. 2009 velja za navedeno parcelo
Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Ig (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list
RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00)
ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni list SRS,
št. 4/85, 3/90, in Uradni list RS, št. 40/92,
5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka
prostorske enote parcel je VS 17/5 Hrastje,
osnovna namenska raba parcel je S-območje stanovanj, in sicer je opredeljeno kot
območje za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, prostostoječa zidava. Zemljišče je
locirano med lokalno cesto Ig–Kurešček–
Zapotok in med vaško potjo. Parcela je rahlo
v nagibu in delno poraščena z drevesi.
3. Izklicna cena znaša 93,50 EUR/m2
+ 20% DDV, skupaj tako 112,00 EUR/m2,
kar znese ob velikosti parcele 700 m2 neto
znesek kupnine v višini 65.450,00 EUR
+ 20% DDV v znesku 13.090,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena za navedeno
parcelo znesek kupnine v višini 78.540,00
EUR z vključenim 20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 30. 6. 2009, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 14. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 65.450,00 EUR, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00
EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne po-

godbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% neto cene, torej znesek 6.545,00
EUR, in sicer na račun prodajalca Občine
Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic
00 7221-1488-4, s pripisom javna dražba
za parcelo št. 1488/4 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 29. 6. 2009, ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 478-72/2009
Ob-4514/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 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 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2009
(Uradni list RS, št. 17/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
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2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 160/160, pašnik, v izmeri
766 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 62.900,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/161, pašnik, v izmeri
692 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 56.950,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/162, pašnik, v izmeri
711 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 57.800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/165, pašnik, v izmeri
767 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 71.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/167, pašnik, v izmeri
1174 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 107.950,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/220, pašnik, v izmeri
729 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 67.150,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/257, pašnik, v izmeri
616 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 57.800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/259, pašnik, v izmeri
720 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 67.150,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/254, pašnik, v izmeri
668 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 61.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/249, cesta, v izmeri
147 m2 in parc. št. 160/251, pašnik, v izmeri
650 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter. Izklicna
cena znaša 71.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR. Nepremičnini parc.
št. 160/249 in 160/251, k.o. Šentpeter se
prodajata skupaj.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo na
podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Otočec
(Skupščinski dolenjski list, št. 24/82, 11/84,
Uradni list RS, št. 11/96). Zemljišča so gradbene parcele, namenjene gradnji stanovanjskih objektov ter so komunalno opremljene.
Zemljišči parc. št. 160/249 in 160/251, k.o.
Šentpeter skupaj tvorita gradbeno parcelo,
ki je komunalno opremljena in namenjena
gradnji stanovanjskega objekta.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
2.2. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1489)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 2003/32, pašnik, v izmeri
785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna
cena znaša 11.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.3. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče in
– parc. št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče.
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Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna
cena zemljišč je 19.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.4. Nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 1058/16, njiva, v izmeri 239 m2,
ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 20.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 1058/17, njiva, v izmeri 120 m2,
ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 10.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata
v območju stavbnih zemljišč. Izklicni ceni
ne vključujeta pripadajočih davkov.
2.5. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
Nepremičnina parc.št. 1020/70, k.o. Gotna vas je dana v zakup do 31. 12. 2009.
2.6. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 36.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 79.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 62.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 82.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč. Izklicne cene
ne vključujejo pripadajočih davkov.
Nepremičnina parc. št. 2160/30, (pred
parcelacijo del parc. št. 2160/1), k.o. Smolenja vas je dana v zakup, najkasneje do
21. 1. 2010.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
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Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v roku 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 29. 6. 2009:
6.1. za nepremičnine v k.o. Šentpeter
– za parc. št. 160/160 ob 8.00
– za parc. št. 160/161 ob 8.10
– za parc. št. 160/162 ob 8.20
– za parc. št. 160/165 ob 8.30
– za parc. št. 160/167 ob 8.40
– za parc. št. 160/220 ob 8.50
– za parc. št. 160/257 ob 9.00
– za parc. št. 160/259 ob 9.10
– za parc. št. 160/254 ob 9.20
– za parc. št. 160/249 in parc. št. 160/251
ob 9.30
6. 2. za nepremičnine v k.o. Cerovec
– za parc. št. 2003/32 ob 9.40
6. 3. za nepremičnine v k.o. Stopiče
– za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6
ob 9.50
6. 4. za nepremičnine v k.o. Šmihel pri
Novem mestu
– za parc. št. 1058/16 ob 10.00
– za parc. št. 1058/17 ob 10.10
6.5 za nepremičnine v k.o. Gotna vas
– za parc. št. 1020/70 0b 10.20
6.6 za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas
– za parc. št. 2160/28 ob 10.30
– za parc. št. 2160/29 ob 10.40
– za parc. št. 2160/30 ob 10.50
– za parc. št. 2160/3 ob 11.00.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
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 pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 00478-103-2008 za nepremičnine
v k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter;
– 00478-105-2008 za nepremičnino parc.
št. 2003/32, k.o. Cerovec, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 00478-106-2008 za nepremičnini parc.
št. 488/4 in parc. št. 488/6, k.o. Stopiče,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Stopiče;
– 00478-111-2008 za nepremičnini parc.
št. 1058/16 in 1058/17, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu;
– 00478-109-2008 za nepremičnino parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 00478-110-2008 za nepremičnine parc.
št. 2160/28, 2160/29, 2160/30 in 2160/31,
k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne,
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
8. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih
nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava,
Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske
zadeve, tel. 07/393-92-93, kontaktna oseba
je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
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mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-4406/09
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj
družbe 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:
– 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.
Javna dražba za vse zgoraj navedene
predmete bo izvedena v ponedeljek, dne
29. 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 kupcu lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji na tel. 03/56-64-100, ali
041/699-142, 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. –
v 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
likvidacijski upravitelj
Franc Stošicki
Ob-4407/09
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj
družbe 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
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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 29. 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 tričlanska komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj.
Zainteresirani kupcu lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji na tel. 03/56-64-100, ali
041/699-142, 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. –
v 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
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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
likvidacijski upravitelj
Franc Stošicki
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Razpisi delovnih mest
Št. 29-09
Ob-4370/09
Na podlagi 22. člena Statuta ZD Ivančna
Gorica, skladno s sklepom 9. seje Sveta
zavoda ZD, z dne 28. 5. 2009, svet Zdravstvenega doma Ivančna Gorica razpisuje
delovno mesto:
direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto
imenovan za mandatno dobo 4 let.
Izbrani kandidat bo moral delati v ambulanti Zdravstvenega doma, najmanj 2 dni
v tednu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Zdravstveni dom Ivančna Gorica, kadrovska
služba Cesta II. grupe odredov 16, 1295
Ivančna Gorica, s pripisom »Za razpisno
komisijo za imenovanje direktorja«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Su 010610/2009
Ob-4371/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 – 32/06 v nad. ZJU) Delovno sodišče
v Celju, Gregorčičeva 6, Celje, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni sodelavec (vodja
urada predsednice sodišča) – 1 prosto
delovno mesto za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Delovno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni sodelavec (vodja urada
predsednice sodišča).
3. Kratek opis dela: izvrševanje zadev
uprave organa, vodenje pomembnejših evidenc, evidentiranje podatkov za plače, delo
s sodniki porotniki.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjem nazivih:
– višji pravosodni sodelavec I,
– višji pravosodni sodelavec II.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02–103/07) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – ZJUUPB3), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja izobrazba javne ali upravne smeri,
– najmanj 6 let, 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen izpit iz Sodnega reda (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora

opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– poznavanje dela z računalnikom.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in pisne privolitve kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Delovnemu sodišču v Celju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja
na naslov: Delovno sodišče v Celju, Urad
predsednice, Gregorčičeva 6, Celje ali na
elektronski naslov _urad.dsce@sodisce.si
<mailto:urad.dsce@sodisce.si> z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
7. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 03/426-02-41.
Delovno sodišče v Celju
Št. 264/09
Ob-4460/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.

člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica
10. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je treba poslati
v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Ob-4525/09
Na podlagi 37. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., nadzorni svet javnega
podjetja razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega podjetja Komunala
Kranj, javno podjetje d.o.o.
Kandidat za direktorja javnega podjetja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada en svetovni jezik,
– da pozna problematiko komunalnih dejavnosti.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat z delovnimi izkušnjami na področju komunalnih
dejavnosti.
Direktorja javnega podjetja imenuje na
predlog nadzornega sveta Svet ustanoviteljev za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju
pogojev, opisom dosedanjega dela in izdelanim načrtom predvidenega razvoja javnega
podjetja v naslednjih štirih letih, poslati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis
za delovno mesto direktor«, na naslov: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v petnajstih
dneh od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh od sprejema sklepa o izbiri.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
predsednica nadzornega sveta
mag. Alenka Bratušek
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Druge objave
Ob-4372/09
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:
Urša Chitrakar, z dnem 1. 6. 2009.
Pisarna: Hribarjevo nabrežje 13, 1000
Ljubljana.
Valerija Maček, z dnem 1. 6. 2009.
Pisarna: Dvorakova ulica 5, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku Boštjanu
Penku).
Marko Žvipelj, z dnem 26. 5. 2009.
Pisarna: Dunajska cesta 160, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri odvetniku doc. dr. Aleksiju Mužini).
Luka Devjak, z dnem 26. 5. 2009.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Branko Gajšek, z dnem 26. 5. 2009.
Pisarna: Ljubljanska cesta 82, 1230
Domžale.
Mirjana Djurković, z dnem 1. 6. 2009.
Pisarna: Kolodvorska 1, 6000 Koper.
Petra Jereb, z dnem 4. 6. 2009.
Pisarna: Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj.
Damir Ivančić, z dnem 23. 4. 2009.
Pisarna: Prešernova ulica 27, 3000 Celje
(zaposlen v Odvetniški družbi Maček & Maček, d.n.o., o.p.)
Bernard Tajnšek, z dnem 12. 5. 2009.
Pisarna: Stanetova ulica 27, 3000 Celje.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Mag. Katarina Prebil, z dnem 8. 5.
2009.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Samo Vidmar odvetnik iz Kočevja, Podjetniško naselje Kočevje 1.
Janez Gruden, z dnem 30. 6. 2009.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je Nataša Čeč Gruden, odvetnica iz Ljub
ljane, Prešernova cesta 3.
Klavdija Erjavec, z dnem 17. 5. 2009.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Aleš Avbreht, odvetnik iz Ljubljane, Šestova
ulica 2.
III. Preselitve
Blaž Vrečko, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 6. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Povšetova
ulica 29, 1000 Ljubljana, tel. 01/431-05-00,
faks 01/431-06-00.
IV. Družbe
Sprememba firme – Odvetniška družba Pečanac Krašovec o.p. d.n.o. se glasi:
Pečanac in rakun, Odvetniška družba o.p.
d.o.o., Ljubljana.
V. Andrej Krašek, odvetnik iz Ljubljane
z dnem 31. 12. 2008 preneha opravljati odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik.

Z dnem 1. 1. 2009 vodimo odvetnika Andreja Kraška kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar, Krašek in
partnerji o.p., d.o.o., iz Kranja.
Petja Pirc, vpisana v imenik tujih odvetnikov, pod poklicnim nazivom Rechtsanwältin, opravlja od dne 1. 5. 2009
samostojno odvetniško dejavnost pod navedenim nazivom.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 007-39/2009/18
Ob-4422/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. mag. Andreja Cvara, sodnega cenilca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno in nizkih
gradenj, z dnem 29. 5. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/19
Ob-4537/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Janeza Čokla, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, z dnem
28. 5. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/20
Ob-4539/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev
1. Asist. dr. Polone Matjan Štuhec, spec.
klin. psih., sodne izvedenke, imenovane za
strokovno področje psihologije – klinične
psihologije, z dnem 2. 6. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-50/2009-03110
Ob-4488/09
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na delo
na Ministrstvo za pravosodje.
Sodnik bo dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na projektu MATRAFLEX-2.
Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 013-18/2009
Ob-4484/09
Na podlagi 10. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07) Ministrstvo za

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07)
v 10. členu določa, da ima Svet za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in
člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so
predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, rektorji univerz, ministra, pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo je dne 10. 4. 2009 objavilo prvi javni poziv za predlaganje članov
Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije.
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo ponovno poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo
znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov,
ki se jih bo imenovalo v Svet.
4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih
zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
f) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
g) reprezentativni sindikati s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti.
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Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), f) in g) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v 3. točki tega poziva.
5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
6. Na podlagi posredovanih predlogov
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov in
ga posredovalo v odločitev Vladi Republike
Slovenije. Predlogi za članstvo v Svetu, ki
jih je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo prejelo na podlagi javnega
poziva, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 28/09 z dne 10. 4. 2009, bodo obravnavani skupaj s predlogi, prejetimi na podlagi
tega poziva.
7. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 4. in točko 5., posredujte na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kadrovska
služba (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
8. Predloge za članstvo v Svetu je treba
poslati v 8 dneh od dneva objave javnega
poziva v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 478-43/2008
Ob-4369/09
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, Gorenja vas, Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, in Občina
Žiri, Loška cesta 1, Žiri, na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženjem države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
objavljajo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v Strunjanu
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel.
04/51-12-300, faks 04/51-12-301, e-pošta:
obcina@skofjaloka.si.
II. Ime in sedež prodajalca nepremičnine:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka,
– Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
– Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki,
– Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
III. Predmet prodaje
Nepremičnina parc. št. 3095/5, travnik
v izmeri 980 m2, funkcionalen objekt v izmeri 20 m2 in pot v izmeri 94 m2, k.o. Portorož, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št.
1272 Zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Piranu.
Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano, komunalno opremljeno, stavbno zemljišče v Strunjanu. Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico dostopa in
parkiranja za 15 vozil ter ob vzhodnem robu
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za komunalne vode. Služnost parkiranja se
izvršuje na južnem delu nepremičnine, v površini približno 380 m2, služnost dostopa pa
po obstoječi poti na zahodu, v izmeri 94 m2,
tako da ostane cca 620 m2 neobremenjenega osrednjega dela parcele.
IV. Izklicna cena: 670,000,00 EUR.
V ceno ni vključen 20% DDV, ki ga plača
kupec. Cena je bila določena na podlagi
cenitve, z datumom januar 2009, ki jo je
izdelala Darinka Ušeničnik, pooblaščena
ocenjevalka vrednosti nepremičnin.
V. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
VI. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s fotokopijo osebnega dokumenta
(osebna izkaznica ali potni list), sedež se
izkazuje z izpiskom iz sodnega registra.
Ponudniki so dolžni položiti varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v IV. točki. Varščino so dolžni ponudniki
vplačati na podračun Občine Škofja Loka
št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP
Kranj, sklic: 18 76228-7221002-47804308,
s pripisom »varščina-Strunjan«. Vplačana
varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom.
VII. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga 1) in obvezne priloge,
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga 2),
– izpolnjen obrazec Ponudba (priloga 3),
pri čemer ponujena cena ne sme biti nižja
od izklicne cene,
– dokazilo o plačani varščini,
– podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja najmanj do 30. 9. 2009 (priloga 3),
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za Strunjan«. Ponudbo ponudniki vložijo v glavno pisarno Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15 ali pošljejo po pošti na
naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki
označijo tudi svoj naziv ter sedež.
VIII. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je do 29. 6.
2009.
Kot pravočasne bodo štele ponudbe,
ki bodo zadnji dan roka, do izteka uradnih
ur, prispele v glavno pisarno Občine Škofja
Loka.
IX. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo v sredo, 1. julija
2009, ob 10. uri, v sejni sobi, št. 31, na naslovu: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka.
Ponudbe bo odprla Komisija za prodajo nepremičnine parc. št. 3095/5, k.o. Portorož, imenovana s strani županov občin
prodajalk.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena.
S tremi najugodnejšimi ponudniki bo komisija lahko opravila še dodatna pogajanja.
X. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine

Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
kupoprodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri.
V primeru, da v tem roku ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca,
prodajalec obdrži položeno varščino in pozove k sklenitvi pogodbe ponudnika, ki je
predložil drugo najugodnejšo ponudbo.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za
takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa
obdrži plačano varščino. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, DDV ter stroške zemljiškoknjižnega
prenosa nosi kupec.
XI. Pravica do ustavitve postopka
Prodajalci si pridržujejo pravico, da brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
XII. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje: podrobnejše
informacije o predmetu prodaje zainteresirani kupci lahko zahtevajo pisno po e-pošti: obcina@skofjaloka.si. Besedilo javnega
razpisa in obrazci za pripravo ponudbe so
objavljeni na spletnih straneh občin-prodajalk, v pisni obliki pa jih lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni
trg 15.
Občina Škofja Loka
Št. 41031-8/2008
Ob-4379/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 9., 10. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ajdovščina št. 41031-8/2008, sprejetega na seji dne 26. 6. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenih stavbnih zemljišč
v k.o. Šturje, znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu Grivče
II (Uradno glasilo št. 17/1996) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS,
št. 79/04 in 59/05), in sicer za individualno
stanovanjsko gradnjo:
– parc. št. 233/12 v izmeri 518 m2, vl. št.
1659 k.o. Šturje in parc. št. 236/4 v izmeri
547 m2, vl. št. 1677 k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 39.
Nepremičnini se nahajata na obrobju novejše stanovanjske gradnje na pobočju jugozahodno od zaselka Grivče v Ajdovščini.
Gradbena parcela je popolnoma komunalno
neopremljena.
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3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo št. 39 znaša 47.073,00 €.
4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Izbira ponudnika se bo opravila pod naslednjimi ponudbenimi pogoji, ki se vrednotijo:
a) ponudbena cena – največ 75 točk
Najvišja ponudbena cena se oceni
s 75 točk. Število točk se izračuna po naslednji formuli:
Ponujena cena brez davkov (v €)
št. točk = -------------------------------------------------------------------------- × 75
Najvišja ponujena cena brez davkov (v €)
Po tej formuli dobi najvišja ponudbena
cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše
število točk.
b) mlada družina 25 točk: za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali
enega izmed staršev z enim ali več otroci
oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok
še ni šoloobvezen v koledarskem letu, na
katerega se nanaša razpis.
c) ponudniki, ki nimajo statusa mlade
družine, se točkujejo z 0 točkami.
5. Izbira ponudnika: uspeli ponudnik bo
tisti, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, zbral največje število točk po kriterijih
navedenih v četrti točki. Izbran ponudnik je
dolžan plačati tudi 20% DDV od ponudbene
cene.
6. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru
prodaje nepremičnin, ki so predmet te javne
ponudbe, le-te, v primeru prodaje, najprej
ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim
osebam, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi
jo ponudil drugim interesentom. Predkupna
pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za
dobo 5 let.
7. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe,
ki so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže
največje število točk, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
15. 7. 2009.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino vključno z davkom na dodano vrednost
v roku 8 dni od izstavitve računa.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati na Podračun EZR
Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597,
odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki za vsako izmed ponujenih gradbenih
parcel znaša 5.000,00 EUR.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo

Št.

44 / 12. 6. 2009 /

Stran

sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
8. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje
državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma drugih evidenc iz katerih bo razvidno ali
ponudnik izpolnjuje status mlade družine;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
9. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za nakup gradbene
parcele v Grivčah«. Ponudbe, poslane po
pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene prispele do torka, 30. 6.
2009 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne, ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
10. Informacije: ogled zemljišč je možen
ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer
v ponedeljek, 22. 6. 2009 od 10. ure do 11.
ure. Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-42/2009
Ob-4403/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z 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 zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stavbno zemljišče površine 689 m2,
parc. št. 8/1, ZKV št. 147, k.o. Rožna dolina,
ki se nahaja v Novi Gorici, v neposredni bližini starega mednarodnega mejnega prehoda Rožna dolina.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izhodiščna cena za navedeni nepremičnini, ki je predmet javne prodaje, znaša
93.000,00 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
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cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-399047.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
5. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za odkup nepremičnine parc. št. 8/1, k.o Rožna dolina«.
Številka zadeve: 478-42/2009.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Kraj in čas javnega zbiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6.
2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov:
lilijana.kodric@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 29. 6. 2009 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
11. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
12. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 478-88/2009
Ob-4405/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve),
10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05), 78. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), določil Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 23. 4. 2009
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija:
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1797/1 v izmeri 654 m2, vl. št.
1771 k.o. Ajdovščina, do deleža 564/654,
– parc. št. 1798/1 v izmeri 1408 m2,
vl. št. 1771 k.o. Ajdovščina, do deleža
1228/1408,
– parc. št. 1800/1 v izmeri 7905 m2, vl. št.
180 k.o. Ajdovščina, do deleža 6835/7905
in
– parc. št. 1807 v izmeri 1858 m2, vl. št.
k.o. Ajdovščina, do deleža 1548/1858,
(skupaj 10.175 m2).
Preostali deleži zemljišč ostajajo v lasti
Občine Ajdovščina za namene izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture. Z bodočim lastnikom bo takoj po izvedbi
kupoprodaje izvedena razdelitev solastnine
na terenu tako, da bo Občina Ajdovščina postala lastnica zemljišč vzdolž južnega dela
navedenih parcel.
Nepremičnine ležijo znotraj tako imenovane obrtne cone V Talih v Ajdovščini, na elitni lokaciji med hitro cesto Vrtojba – Razdrto
in obvoznico mesta Ajdovščina. V neposredni bližini je priključek s hitre ceste. Obrtna
cona še ni komunalno opremljena, namenjena pa je proizvodno servisni dejavnosti.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za 1 m2 zemljišča znaša 68 € oziroma
– za delež do 564/654 parc. št. 1797/1
k.o. Ajdovščina, 38.352,00 €,
– za delež do 1228/1408 parc. št. 1798/1
k.o. Ajdovščina, 83.504,00 €,
– za delež do 6835/7905 parc. št. 1800/1
k.o. Ajdovščina, 464.780,00 € in
– za delež do 1548/1858 parc. št. 1807
k.o. Ajdovščina, 105.264,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini
– 4.000,00 € za delež do 564/654 parc.
št. 1797/1 k.o. Ajdovščina,
– 9.000,00 € za delež do 1228/1408
parc. št. 1798/1 k.o. Ajdovščina,
– 50.000,00 € za delež do 6835/7905
parc. št. 1800/1 k.o. Ajdovščina,
– 11.000,00 € za delež do 1548/1858
parc. št. 1807 k.o. Ajdovščina na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za

javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v POC
Gojače«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 30. 6. 2009, do 13.
ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb
bo potekalo istega dne ob 13.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prednostno prodajajo vse skupaj v paketu. Kolikor take
ponudbe Občina Ajdovščina ne bo (s)prejela, se lahko izvede prodaja posamezne
nepremičnine. Nepremičnine se prodajajo
v stanju kakršnem so, po sistemu »videnokupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj
na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
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d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 7. 2009.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 22. 6. 2009, od 13. do 14. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-4413/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št.
65/07), Odloka o proračunu Občine Bloke
za leto 2009 in Letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Bloke za
leto 2008 in 2009, Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, tel. 01/709-89-18, faks
01/709-88-40.
2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča:
A. parcela št. 447/1 k.o. Radlek – travnik
v izmeri 726 m2, vl. št. 232. Izhodiščna (najnižja cena) 14.520,00 €.
B. parcela št. 586 k.o. Radlek – travnik
v izmeri 611 m2, vl. št. 232. Izhodiščna (najnižja cena) 12.220,00 €.
C. parcela št. 395/1 k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 948 m2, vl. št. 187.
Izhodiščna (najnižja cena) 20.856,00 €.
D. parcela št. 38/3 k.o. Hudi vrh- ekstenzivni sadovnjak v izmeri 605 m2, vl. št. 4.
Izhodiščna (najnižja cena) 12.100,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša za 10 odstotkov ponujene cene.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 7. 7. 2009, do 10. ure, na naslov:
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
s pripisom »Ne odpiraj! Javni razpis za nakup parcel.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je
predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta.
– Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa.
– Pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa.
– Navedbo nepremičnin, ki so predmet
nakupa.

– Ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu.
– Dokazilo o plačani varščini.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 7. 7. 2009, ob 10.30, v sejni sobi
Občine Bloke, Nova vas 4a.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
5. Drugi pogoji:
– Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
– Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene
in jo nakazati na UJP Postojna 01350 –
0100002737 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
– Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo
komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe
je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
– Občina Bloke si pridržuje pravico, da
po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
– Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
– Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
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nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje v 8
dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma
izstavitvi računa na UJP Postojna 01350 –
0100002737, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje
pogodbenih rokov plačila s strani kupca je
torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe, ob kateri si Občina Bloke obdrži
vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen s tem razpisom, je bistvena
sestavina pravnega posla.
– Po predhodnem dogovoru je možen
ogled parcel, ki so predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas ali na
tel. 01/709-89-18, vsak delavni dan. Kontaktna oseba: Jožica Anzeljc, e-mail: joza.anzeljc@bloke.si.
Občina Bloke
Ob-4419/09
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) 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 (dvosobno stanovanje v 1. nadstropju)
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 (dvosobno stanovanje v 3. nadstropju-mansardi)
v velikosti 71,69 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
57.350,00 EUR.
4. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Kerenčičevi 7 v Gornji
Radgoni (štirisobno stanovanje v 1. nadstropju) v velikosti 90,52 m2, na parc. št.
99/2, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno
ceno 31.072,81 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. in 4. so nezasedena oziroma prazna.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
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– 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 23. 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.
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-4453/09
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in
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na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja v najem
za določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem enosobno stanovanje št. 2 v kletni etaži stanovanjske hiše na naslovu Rožna 8, Postojna,
s površino 36,76 m2 za izhodiščno najemnino 110,00 EUR.
Stanovanje bo vseljivo po izvedbi in dokončanju vzdrževalnih del v stanovanju in
se oddajajo za dobo petih let z možnostjo
podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za
najem znaša tri mesečne najemnine, plačati
pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se
po poteku najemnega razmerja najemniku
vrne pod pogoji, ki jih natančneje določa
najemna pogodba.
Izhodiščna najemnina za stanovanja je
določena na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list
RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodku prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo
interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg
splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno
bivanje v Občini Postojna) upoštevani še
višina ponujene najemnine in materialno
stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki
bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje,
pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri
katerih predstavlja višina profitne najemnine
manjši delež v družinskem dohodku.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno petka, 19. 6. 2009 do 12. ure
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.

5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki
bodo pisno obveščeni najpozneje v roku
15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodbe, in
sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
najemne pogodbe v roku, se šteje, da je
odstopil od ponudbe in se najemna pogodba
lahko sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
šT. 352-80-0006/2006-203
Ob-4454/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0012/2008 z dne 24. 9.
2008, Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, poslovna stavba na naslovu Gledališka ulica
6 in 4, Ravne na Koroškem, ki stoji na zemljišču parc. št. 126/5, k.o. Ravne, z neto
tlorisno površino 880,29 m2, s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2
in 126/4 v izmeri 866 m2, k.o. Ravne. Zemljišča in objekt skupaj predstavljajo gradbeno
parcelo in se prodajajo kot celota. Objekt je
vpisan v kataster stavb. Prodaja se brez treh
etažnih delov v prizidku poslovne stavbe,
dva dela predstavljata stanovanja etažnih
lastnikov, en del pa toplotno podpostajo.
Na lokaciji je možna stanovanjska in mirna
poslovna dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina –
javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pri-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, parcelacije,
cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
198.970,40 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel.
02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7.
2009 ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-4462/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Letnega program prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2009, Posamičnega programa
ravnanja stvarnega premoženja Občina Pivka z dne 8. 4. 2009 in sklepa Komisije za
vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine z dne 1. 6. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt na na-

slovu 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 kupninevrednosti 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 naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in

Št.

44 / 12. 6. 2009 /

Stran

1569

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 petka,
26. 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 v ponedeljek, dne 29. 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. 05/721-01-00
(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
Ob-4495/09
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, na podlagi sklepa št. 032-01/06,
sprejetem na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Bovec, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem in uporabo tržnice
v Bovcu
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je najem in uporaba tržnice v Bovcu.
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Lastnik – upravljavec Občina Bovec daje
v najem in uporabo tržnico v Bovcu, ki je
locirana na urejenem tržnem prostoru parc.
št. 443/2, k.o. Bovec.
Tržnica obsega skupno 206,24 m2 neto
tlorisne površine, na njej stoji objekt zaprtega dela tržnice s poslovnim prostorom za
uporabnika v neto tlorisni površini 30,24 m2,
preostala neto površina (176,00 m2) pa pripada odprtemu delu tržnice in razpolaga s 6
premičnimi lesenimi stojnicami.
Objekt tržnice sestavljajo prostori v neto
izmeri: prodajalna mlečnih in mesnih izdelkov: 11,03 m2, sanitarije: 2,47 m2, predprostor in garderoba: 8,58 m2 ter pisarna
– poslovni prostor uporabnika: 8,16 m2, skupno torej neto površina notranjih prostorov
objekta znaša 30,24 m2.
Poslovni prostor na tržnici je namenjen
najemniku, ki se mu dodeli status uporabnika v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ta pa
prevzame skrb za tržnico. Upravljavec –
Občina Bovec najemniku-uporabniku (v nadaljevanju: uporabniku) delegira pravice in
obveznosti iz 4. člena Pravilnika o tržnem
redu v Občini Bovec. Na uporabnika se torej
prenese skrb za celotno tržnico, s tem pa
poslovni prostor primarno služi obveznostim
uporabnika iz naslova neposredne skrbi za
tržnico.
2. Izhodiščna najemnina, pristojbina ter
stroški uporabe
Izhodiščna mesečna najemnina za tržnico z vključenim DDV znaša 200 EUR. Izhodiščna mesečna najemnina je izračunana
tako, da so od ocenjene izhodiščne mesečne najemnine z vključenim DDV v višini
297,40 EUR (od tega 195 EUR za nepremični in 102,40 EUR za premični del) odšteti
stroški v višini 97,40 EUR, ki jih Občina Bovec uporabniku priznava za izvajanje Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec.
Prihodke od pobrane pristojbine uporabnik nameni pokrivanju vseh nastalih stroškov (obratovalnih stroškov: elektrike, vode,
telefona, odvoza smeti, čiščenja; stroškov
rednega vzdrževanja; stroškov uporabe
stavbnega zemljišča; stroškov zavarovanja
in morebitnih drugih nastalih stroškov).
3. Dopustne dejavnosti
Uporabnik lahko izvaja v poslovnem prostoru le aktivnosti, ki so v skladu z veljavnim
Pravilnikom o tržnem redu tržnice v Bovcu
(Uradni list RS, št. 67/08 in Uradni list RS,
št. 111/08).
4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati izpolnjene,
podpisane in žigosane obrazce razpisne
dokumentacije:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za prijavo na javno zbiranje ponudb
skupaj z izjavo ponudnika, da si je ogledal
predmet ponudbe, da je seznanjen z aktivnostmi, ki se na tržnici v Bovcu odvijajo, da
je seznanjen in bo v primeru izbire dosledno
spoštoval Pravilnik o tržnem redu v Občini
Bovec ter se strinja s pogoji najema in uporabe, kot sledi iz 3. točke tega javnega zbiranja ponudb ter izjavo, da bo v primeru izbire
dosegljiv za najemnike tržnih mest te tržnice
v obratovalnem času v skladu s 5. členom
Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec
vsak dan od 6. do 20. ure (obrazec 2/1),
– izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji
javnega zbiranja ponudb (obrazec 2/2),
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– predstavitev vizije uporabe ter morebitne lastne dejavnosti, združljive s Pravilnikom o tržnem redu v Občini Bovec, ki jo
bo uporabnik izvajal v najetem poslovnem
prostoru z navedbo ponujene višine mesečne najemnine za prvo leto obratovanja
(višina le-te se nato usklajuje na letni ravni
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin),
ki mora biti enaka ali višja od postavljene
izhodiščne najemnine (obrazec 3),
– podatke o ponudniku skupaj z dokazilom oziroma izpolnjenim obrazcem izjave
o registraciji trgovske dejavnosti – izločitveni
kriterij (obrazec 4),
– parafiran vzorec pogodbe (obrazec
5).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Bovec http://obcina.bovec.si.
5. Pogoji najema in upravljanja
Občina Bovec odda predmet tega javnega zbiranja ponudb v najem in uporabo
za dobo 5 let, s poskusno dobo 6 mesecev
z možnostjo podaljšanja. Predlog za podaljšanje pogodbe mora uporabnik podati eno
leto pred iztekom veljavnosti, sicer Občina
Bovec obnovi postopek zbiranja ponudb.
Ponudba za najem je nerazdružljiva s ponudbo za uporabo tržnice.
Uporabnik nima pravice oddati prostora,
namenjenega skrbi za tržnico in morebitni
njegovi lastni poslovni dejavnosti, v podnajem, ostale tržne prostore in stojnice, za
katere skrbi, pa oddaja v najem v skladu
s pogodbo, ki jo sklene z Občino Bovec.
Prav tako si ne more brez soglasja lastnika
prilagajati režima na tržnici oziroma spreminjati tržnega reda. Uporabnik lahko za svojo
lastno dejavnost stojnice koristi le izjemoma, v primeru, ko niso zasedene z drugimi
ponudniki.
Stroške, nastale z ureditvijo uporabnikovega poslovnega prostora, krije uporabnik,
ostale prostore kot tudi zunanji prostor opremi lastnik – upravljavec.
Uporabnik s podpisom pogodbe prevzame skrb za vso imovino na tržnici ter vse
pravice in obveznosti, kot sledijo iz 4. člena
Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec.
Skrbi za red in čistočo na tržnici ter zaračunava in pobira pristojbino za najem tržnih
mest. V arhivu hrani dokumentacijo prodajalcev na stojnicah oziroma najemnikov tržnih prostorov.
Uporabnik plačuje mesečno najemnino
za tržnico, višina le-te pa se usklajuje na letni ravni z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Plačuje tudi vse stroške, kot izhaja
iz 2. točke tega javnega zbiranja ponudb.
Predstavnik lastnika oziroma pooblaščen
uslužbenec občinske uprave ima pravico do
vpogleda v poslovanje na tržnici in v dokumentacijo, ki jo je uporabnik dolžan hraniti
za potrebe tržnice.
Uporabnik je dolžan spoštovati pravila
delovanja tržnice skladno s Pravilnikom o tržnem redu v občini Bovec.
6. Varščina: varščina znaša 10% ponujene mesečne najemnine.
7. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe: ponudnik izpolni predpisane
obrazce razpisne dokumentacije ter priloži
fotokopijo potrdila o vplačani varščini 10%
ponujene mesečne najemnine in jih v zaprti kuverti pošlje na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
z obveznim pripisom: »ponudba za najem
in uporabo tržnice v Bovcu«. Rok za oddajo
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ponudbe je dospelost ponudbe na Občino
Bovec do torka, 30. 6. 2009 do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 30. 6. 2009 ob 13. uri na Občini
Bovec. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Za najugodnejšega ponudnika se šteje ponudnik, ki doseže
najvišje število točk.
Izločitveni kriterij:
– ponudnik ni registriran za trgovsko dejavnost
Podrobna merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
Kriteriji za ocenjevanje

Število
točk

1.

primernost poslovne dejavnosti:
– izkušnje s prodajo kmetijskih pridelkov in živil po 13. členu
pravilnika ima prodaja teh izdelkov prioriteto: 5 točk

do 5

2.

predlagana letna višina ponudbe za najemnino poslovnega
prostora:
– sešteje se ponujena višina najemnine vseh ponudnikov, kar
predstavlja 100% (20 točk), nato se ugotovi odstotek ponujene
cene posameznega ponudnika, na podlagi česar se vsakemu dodeli
z deležem ponujene cene pripadajoče število točk

do 20

predhodne izkušnje s področja upravljanja:
– do 5 let izkušenj (navesti je treba vsebino upravljanja ter priložiti
potrdilo lastnika predmeta upravljanja o ustreznosti upravljanja): 5
točk
– vsaka nadaljnja vsebina upravljanja do 3 leta, kot zgoraj: dodatni
2 točki
– nad 5 let izkušenj z navedbo vrste oziroma vsebine upravljanja
s potrjenimi referencami: 10 točk

do 10

3.

Skupaj (1. + 2. + 3.)
6. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema in uporabe dobite na tel. 05/38-41-911 (Cecilija Ostan) ali
05/38-41-913 (Dušan Čopi), s katerima se
lahko tudi predhodno dogovorite za ogled
tržnice. Morebitna pisna vprašanja v zvezi
z javnim pozivom lahko naslovite na elektronski naslov: obcina.turizem@bovec.si do
vključno torka, 22. 6. 2009 do 12. ure.
Občina Bovec
Ob-4461/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov,
objavljeno na spletni strani http://www.
Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od
dne 12. 6. 2009 do dne 3. 7. 2009.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Miklošičeva 34
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 61,93 m2, za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena

do 35 točk
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najemnina za poslovni prostor za mesec
junij 2009 znaša 17,93 EUR/m2, kar znaša
1110,40 €/mesec.
2. Gosposvetska 4
Oddajamo poslovni prostor št. P02 in
K02, površine 118,94 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,12 EUR/m2, kar
znaša 2036,25 €/mesec.
3. Grablovičeva ulica 60
Oddajamo poslovni prostor št. L-7, površine 58,73 m2, za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec junij 2009 znaša 16,66
EUR/m2, kar znaša 978,44 €/mesec.
4. Njegoševa 6
Oddajamo poslovni prostor št. P03 in
K02, površine 53,26 m2 za trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec junij 2009 znaša 10,86
EUR/m2, kar znaša 578,40 €/mesec.
5. Luize Pesjakove 9
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 100,69 m2 za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
junij 2009 znaša 12,69 EUR/m2, kar znaša
1277,76 €/mesec.
6. Zaloška cesta 42
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 164,58 m2 za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec junij 2009 znaša 16,69
EUR/m2, kar znaša 2746,84 €/mesec.
7. Dunajska 45
Oddajamo poslovni prostor št. P01,
površine 62,88 m2 za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
junij 2009 znaša 17,34 EUR/m2, kar znaša
1090,18 €/mesec.
8. Grablovičeva 58
Oddajamo poslovni prostor št. L-8, površine 49,37 m2 za pisarniško dejavnost,
trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 11,12 EUR/m2, kar znaša
548,99 €/mesec.
9. Grablovičeva 52
Oddajamo poslovni prostor št. L-15, površine 32,07 m2 za pisarniško dejavnost,
trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 13,26 EUR/m2, kar znaša
425,25 €/mesec.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register
društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra;
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika;
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
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1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na
obrazcih AJPES
– fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na
banki preko katere vodijo plačilni promet za
zadnje 3 mesece;
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure
in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12.
ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do
3. 7. 2010;
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa);
6 – fizične osebe predložijo potrdilo
o državljanstvu RS in stalnem prebivališču
v RS;
7 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo;
8 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine;
9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 3. 7. 2010.
III. Pogoji najema:
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
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– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – ne odpiraj« in »Lokacija (naslov
poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______ «. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
3. 7. 2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
9. 7. 2009 ob 13. uri na naslovu: Adamič –
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 3. 7.
2010.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

sreda
24. 7. 2009

Ura
9.00
9.30
10.15
11.30
12.00
12.30
13.15
13.30
13.45

Lokacija
Miklošičeva 34
Gosposvetska 4
Dunajska 45
Luize Pesjakove 9
Njegoševa 6
Zaloška ulica 42
Grablovičeva 52
Grablovičeva 58
Grablovičeva 60

Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2009-154
Ob-4468/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 361/2, njiva v izmeri 219 m², vpisano v zk
vl. št. 1702, k.o. Zgornja Šiška.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 1/4 Stadion Ilirija,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 1/4 Stadion Ilirija, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z določili Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Spodnja
Šiška.
2.3 Izhodiščna cena je 100.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
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3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je treba plačati na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 1/4 Stadion
Ilirija«, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 6. 2009, s pričetkom ob 13. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2009-154
Ob-4469/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 735/4, dvorišče v izmeri 104 m², vpisano
v zk vl. št. 3189, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, m.e. 2A/1, v površinah za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče
– Vižmarje (Uradni list RS, št. 72/98).
2.3 Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
2.4 Izhodiščna cena je 31.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
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3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je treba plačati na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS
6/9 Spodnje Vižmarje« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
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– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 6. 2009, s pričetkom ob 13.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
šT. 900-1/2009-154
Ob-4470/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1/1, dvorišče v izmeri 741 m², poslovna
stavba v izmeri 217 m², parc. št. 1/3, dvorišče v izmeri 572 m², parc. št. 1/4, pot v izmeri 157 m², parc. št. 1/5, dvorišče v izmeri
360 m², parc. št. 1/6, pot v izmeri 185 m² in
parc. št. 1/7, dvorišče v izmeri 458 m², vse
vpisane v zk vl. št. 1451, k.o. Sp. Šiška;
parc. št. 2/1, posl. stavba v izmeri 211 m²,
dvorišče v izmeri 1197 m², parc. št. 2/4,
funkc. objekt v izmeri 64 m², parc. št. 2/6,
dvorišče v izmeri 425 m², parc. št. 2/7, pot
v izmeri 970 m², parc. št. 2/8, dvorišče v iz-
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meri 1639 m², parc. št. 2/9, posl. stavba v izmeri 18 m², dvorišče v izmeri 2685 m², parc.
št. 2/10, funkc. objekt v izmeri 45 m², parc.
št. 2/11, funkc. objekt v izmeri 545 m², parc.
št. 2/12, funkc. objekt v izmeri 71 m², parc.
št. 2/13, posl. stavba v izmeri 166 m², parc.
št. 2/14, posl. stavba v izmeri 223 m², parc.
št. 2/15, železnica v izmeri 564 m², parc. št.
2/16, posl. stavba v izmeri 472 m², dvorišče
v izmeri 1955 m², parc. št. 2/17, pot v izmeri 127 m² in parc. št. 2/18, funkc. objekt
v izmeri 31 m², vse v zk vl. št. 1430 k.o. Sp.
Šiška; parc. št. 3, pot v izmeri 757 m², vpisano v zk vl. št. 657, k.o. Sp. Šiška; parc.
št. 4/1, dvorišče v izmeri 2644 m², parc. št.
4/6, parkirišče v izmeri 13 m², parc. št. 4/7,
poslovna stavba v izmeri 110 m², parc. št.
4/8, poslovna stavba v izmeri 8 m², parc. št.
4/9, funkcionalni objekt v izmeri 39 m², parc.
št. 4/10, dvorišče v izmeri 5085 m², parc. št.
4/11, pot v izmeri 886 m², parc. št. 4/12, poslovna stavba 51 m², parc. št. 4/13, pot v izmeri 121 m², parc. št. 4/14, dvorišče v izmeri
6813 m², parc. št. 4/16, funkcionalni objekt
v izmeri 118 m², parc. št. 62/3, železnica
v izmeri 220 m², parc. št. 62/5, v izmeri 192
m² in parc. št. 62/6 dvorišče v izmeri 16 m²,
vse vpisane v zk vl. št. 1450, k.o. Sp. Šiška;
parc. št. 5/1, dvorišče v izmeri 519 m², parc.
št. 5/2, železnica v izmeri 309 m², parc. št.
5/3, dvorišče v izmeri 167 m², parc. št. 5/4,
poslovna stavba v izmeri 104 m², parc. št.
5/5, poslovna stavba v izmeri 38 m², parc.
št. 5/6, poslovna stavba v izmeri 144 m²,
parc. št. 5/7, poslovna stavba v izmeri 372
m², parc. št. 5/8, poslovna stavba v izmeri
89 m², parc. št. 5/9, poslovna stavba v izmeri 80 m² in parc. št. 5/10, dvorišče v izmeri
144 m², vse vpisane v zk vl. št. 820, k.o. Sp.
Šiška; parc. št. 6/1, dvorišče v izmeri 821
m², parc. št. 73/2, dvorišče v izmeri 121 m²,
parc. št. 73/13, pot v izmeri 13 m² in parc.
št. 73/14, dvorišče v izmeri 57 m², vse vpisane v zk vl. št. 1813, k.o. Sp. Šiška; parc.
št. 6/2, posl. stavba v izmeri 90 m², dvorišče
v izmeri 135 m² in parc. št. 6/4, železnica
v izmeri 16 m², obe vpisani v zk vl. št. 688,
k.o. Sp. Šiška; parc. št. 30/1, poslovna stavba 79 m², dvorišče 273 m², vpisano v zk vl.
št. 1694, k.o. Zg. Šiška; parc. št. 723/4, dvorišče v izmeri 952 m², parc. št. 723/9, dvorišče v izmeri 780 m², parc. št. 723/10, pot
v izmeri 33 m² in parc. št. 723/11, pot v izmeri 125 m², vse vpisane v zk vl. št. 1462,
k.o. Dravlje; parc. št. 724/3, pot v izmeri
116 m², parc. št. 1644/3, cesta v izmeri 12
m², parc. št. 1644/15, cesta v izmeri 77 m²,
parc. št. 1644/16, dvorišče v izmeri 326 m²,
parc. št. 1644/17 parkirišče v izmeri 146 m²,
parc. št. 1644/18, pot v izmeri 77 m², parc.
št. 1644/19, dvorišče v izmeri 56 m², parc.
št. 1644/20, dvorišče v izmeri 3 m² in parc.
št. 1752/7, dvorišče v izmeri 76 m², vse vpisane v zk vl. št. 725, k. o. Dravlje ter parc.
št. 714/1, poslovna stavba v izmeri 800 m²,
parc. št. 716/1, poslovna stavba v izmeri
104 m², parc. št. 717/4, dvorišče v izmeri
384 m² in parc. št. 717/8, dvorišče v izmeri
2307 m², vse vpisane v zk vl. št. 1286, k.o.
Dravlje, skupaj 41.116 m².
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale
ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise.

Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja
z Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje
urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del
predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š2 Litostroj.
2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
2.4 Za navedeno nepremičnino poteka
lastninska tožba. Prodaja bo izvedena pod
pogojem, da kupec poda izrecno izjavo, da
prevzema ves rizik nakupa in se odreče
uveljavitvi eventuelne škode.
2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja ŠP 2/1 in
ŠM 2/1« na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, AdamičLundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 6. 2009, s pričetkom ob 14. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2009-154
Ob-4471/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leti 2008 in 2009

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 393/6, njiva v izmeri 4968 m², v deležu do
4864/4968-tin, vpisano v zk vl. št. 6277, k.o.
Trnovsko predmestje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 2/7 Murgle – del,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/7 Murgle – del,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle – IV.
faza (Uradni list RSR, št. 40/84).
2.3 Skladno s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02) ima solastnik pri prodaji predkupno pravico.
2.4 Izhodiščna cena je 1.950.000,00
EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je treba plačati na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
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4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 2/7 Murgle
– del« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 6. 2009, s pričetkom ob 14.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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3528-16/2009
Ob-4513/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/06 – UPB1 in 4/08) ter določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občine (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07,
v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja
v najem
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet najema: Poslovni prostor
v skupni izmeri neto površine 308,72 m2,
v medetaži in drugi etaži poslovne stavbe na naslovu Glavni trg 25, Novo mesto
(parc. št. 1661 in 1662, k.o. Novo mesto; ID
stavbe 949).
3. Izhodiščna mesečna najemnina: Izhodiščna najemnina za skupaj 308,72 m2
poslovnih prostorov znaša po opravljeni cenitvi, mesečno 9 EUR/m2 oziroma skupaj
2.778,48 EUR.
Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu z 58. členom
Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.
4. Poslovni prostori se bodo izbranemu
ponudniku oddali v najem za določen čas,
in sicer za obdobje dveh let, z možnostjo
podaljšanja.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika oziroma najemnika se bo upoštevala le
višina ponujene mesečne najemnine, ki je
lahko enaka ali višja od izhodiščne.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg ponujene
cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, navesti podpisnika
pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo poleg ponujene cene k ponudbi
priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
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pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je treba poleg ponujene cene navesti
še naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko transakcijskega računa.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje upravljanja
s premoženjem, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija
bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
najemne pogodbe v navedenem roku, bo
Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
10. Interesentom je omogočen ogled poslovnih prostorov po predhodnem telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna
pojasnila in ostale informacije interesenti
dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba mag. Janja Macedoni, tel. 07/
393-93-01.
11. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem do sklenitve pravnega
posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne
sklene najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem stvarnega premoženja –
Poslovni prostori na Glavnem trgu 25, Novo
mesto«, sklic na šifro: 3528-16/2009.
13. Rok za oddajo ponudb je do 22. 6.
2009, do 24. ure.
Mestna občina Novo mesto
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4374/09
Lista za pravičnost in razvoj, Loška ulica
13, 2000 Maribor, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1.–31. 12. 2008
Zap.
št.

Znesek
v EUR

Postavka

I

Prihodki

1

Prihodki državnega proračuna

27.458

2

Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4

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

5

Drugi prihodki

440

174

Celotni prihodki
II

26.844

27.458

Odhodki

1

Stroški volitev

25.614

2

Drugi stroški in izredni odhodki

36.739

Celotni odhodki

62.353

Pesežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

34.895

Lista za pravičnost in razvoj
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2004-0413-3
Ob-3913/09
Pravila sindikata Trgovskega podjetja
»Korotan« Ravne na Koroškem, Čečovje
6, Ravne na Koroškem, ki so hranjena na
Upravni enoti Ravne na Koroškem na podlagi odločbe št. 024-1/93-3/3, z dne 28. 10.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 4, se z dne
15. 5. 2009 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-9/2009-2
Ob-3963/09
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Statut Sindikata Hidria Rotomatika
Kranj, s sedežem Savska loka 4, ki je bil
sprejet dne 23. 4. 2009.
2. Statut iz prve točke se vpiše v evidenco statutov sindikatov pri tem organu, pod
zaporedno številko 197.
Št. 4/31-101-3/2009
Ob-4101/09
Vloga za izbris iz evidence hrambe Sindikata Polo Modeli d.o.o., KNSS-Neodvisnost, Ljubljanska c. 38, 2310 Slovenska
Bistrica, ki se je hranil pri Upravni enoti
Slov. Bistrica, se izdaja na zahtevo Sindikata Polo Modeli d.o.o., KNSS-Neodvisnost,
Ljubljanska c. 38, 2310 Slovenska Bistrica,
ki je na svojem zboru dne 14. 4. 2009, sprejel sklep o ukinitvi.
Št. 10102-3/2009-14
Ob-4193/09
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, se poleg
dejavnosti in poklicev, določenih z odločbo
št. 121-02/93 z dne 23. 6. 1993, določi kot
reprezentativen sindikat v dejavnosti botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih
vrednot.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4380/09
Ime medija: PLANET TV.
Izdajatelj: Planet 9, telekomunikacijske
storitve in internet, d.o.o., Vojkova cesta 78,
Ljubljana.
Firma in sedež pravnih oseb, ki imajo
v izdajatelju 5% delež kapitala ali najmanj
5% delež upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana,
– Mobitel, d.d., Vilharjeva cesta 23, 1000
Ljubljana.
Direktor izdajatelja: mag. Rudolf Skobe.
Ob-4381/09
Ime medija: SIOL.
Izdajatelj: Planet 9, telekomunikacijske
storitve in internet, d.o.o. Vojkova cesta 78,
Ljubljana.
Firma in sedež pravnih oseb, ki imajo
v izdajatelju 5% delež kapitala ali najmanj
5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana,
– Mobitel, d.d., Vilharjeva cesta 23, 1000
Ljubljana.
Direktor izdajatelja: mag. Rudolf Skobe.
Ob-4489/09
Medij: Občan – tiskani medij.
Izdajatelj: Tiskarna Aco, Jovanovič Aleksander s.p., Cesta Dušana Kvedra 39,
1270 Litija.
Spremembe:
– ime in priimek odgovornega urednika:
Marko Djukić,
– območje razširjanja programske vsebine je Občina Litija,
– viri in način financiranja je oglaševanje
in objave zahval in v spomin.
Vse ostalo ostane nespremenjeno.
Ob-4497/09
Ime medija: Planet TV.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež:
– Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljub
ljana (50% delež),
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (50% delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – direktor.
Ob-4498/09
Ime medija: SIOL.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež:
– Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljub
ljana (50% delež),
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (50% delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – direktor.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-5/2009/3
Ob-4459/09
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1 in 102/07 – ZDRad) in 104.a člena
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 –
UPB1, 69/06 – ZOIPub in 36/08 – ZPOmK-1)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-30/2009-2 z dne
26. maja 2009, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravic razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so tri pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki
ga je izdala Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS na podlagi 105. člena veljavnega Zakona o medijih.
2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do Agencije.
2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je namenjen nacionalnemu
občinstvu v Republiki Sloveniji.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 12 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 20 ur na dan.
2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko
dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne
ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu
z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet
za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe
glede programskih vsebin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov
podal obrazložen predlog izbire treh najboljših ponudnikov, tj. ponudnikov, ki so se uvrstili na prvo, drugo in tretje mesto.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če

bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk,
se bo z uporabo dodatnega merila za eno
mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik na
območju razpisane pravice razširjanja programa v digitalni tehniki s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje število
prebivalcev.
Agencija bo trem izbranim ponudnikom
dodelila pravico razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
ustreznost programske ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko
in tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0–18 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti
točke glede na minimalni obseg programskih
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo v svojem
programu večji minimalni obseg programskih
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–10 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije
slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni
delež produkcije slovenskih avdiovizualnih
del v letnem oddajnem času, se dodeli več
točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne in
kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi.
Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke,
če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0–4 točke)
3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti
v preteklem poslovnem letu. (0–15 točk)
3.7 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene ravni
lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo
kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije je najvišji,
se dodeli 10 točk. (0–10 točk)

3.8 Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje
z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja delovanja posameznega televizijskega programa
in dostopnosti posameznega televizijskega
programa. (0–24 točk)
3.9 Dodatno merilo – Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa
v digitalni tehniki, s ponujenim programom
v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. september 2009 do 14. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega
roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala
nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od
8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 14. septembra 2009 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do
petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13.
do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-4410/09
Poslovodstvo družbe Odeja družba za
upravljanje, svetovanje in storitve d.o.o.,
Kidričeva cesta 80, 4220 Škofja Loka, matična št. 2274914000 in poslovodstvo družbe Odeja, tovarna prešitih odej, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 80, 4220 Škofja
Loka, matična št.: 5034175000, v skladu
z določbami 586. člena ZGD-1 objavljata
obvestilo, da sta dne 19. 5. 2008 predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča
v Kranju pogodbo o pripojitvi družbe Odeja,
tovarna prešitih odej, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 80, 4220 Škofja Loka, k družbi Odeja družba za upravljanje, svetovanje
in storitve d.o.o., Kidričeva cesta 80, 4220
Škofja Loka, zapisano v notarskem zapisu
opr. št. SV – 338/08 z dne 15. 5. 2008 in
dne 2. 4. 2009 aneks k pogodbi o pripojitvi
v notarskem zapisu opr. št. SV – 241/09
z dne 1. 4. 2009.
Delničarjem družbe Odeja, tovarna prešitih odej, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta
80, 4220 Škofja Loka, in družbenikom družbe Odeja družba za upravljanje, svetovanje
in storitve d.o.o., Kidričeva cesta 80, 4220
Škofja Loka, so v skladu s 586. členom
ZGD-1, od dne 15. 5. 2008 na voljo vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu obeh družb,
in sicer na naslovu Kidričeva cesta 80, 4220
Škofja Loka.
Delničarjem družbe Odeja, tovarna prešitih odej, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta
80, 4220 Škofja Loka, in družbenikom družbe Odeja družba za upravljanje, svetovanje
in storitve d.o.o., Kidričeva cesta 80, 4220
Škofja Loka, se s to objavo tudi sporoča, da
je o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzete družbe dne 19. 6. 2008 in da je
o soglasju za pripojitev odločala skupščina
prevzemne družbe dne 21. 4. 2009.
Odeja, tovarna prešitih odej, d.d. Škofja
Loka
direktorica Melita Rebič
Ob-4411/09
Likvidacijski upravitelj družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini – v likvidaciji na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2009/12767, matična številka 1790196000, z dne 21. 5. 2009
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavlja poziv upnikom, da
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe na naslov:
SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter
v Savinjski dolini – v likvidaciji, likvidacijski
upravitelj Alojz Oberžan, Juhartova ulica 2,
3311 Šempeter v Savinjski dolini, v dveh
izvodih z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje obveznosti.
SIP pooblaščenka d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Alojz Oberžan
Št. 1/09
Ob-4415/09
Direktor družbe Klub modrih, organiziranje delničarjev, d.d., na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:

1. Dne 5. 6. 2009 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kopru predložen izčlenitveni načrt družbe Klub modrih, organiziranje delničarjev, d.d.
2. Na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, so od objave tega obvestila do
dneva skupščine, ki bo odločala o izčlenitvi,
v času od 8. do 15. ure, delničarjem na vpogled listine iz drugega in tretjega odstavka
586. člena ZGD-1.
3. Družba bo delničarjem, upnikom in
delavcem na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Dokumentacijo o izčlenitvi je na svoji
redni seji dne 3. 6. 2009 pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
5. Pred odločanjem o izčlenitvi bo direktor družbe Klub modrih, organiziranje
delničarjev, d.d., razložil izčlenitveni načrt
in delničarje obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave izčlenitvenega načrta do dneva odločanja o izčlenitvi. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno
razmerje med izločenim premoženjem in
premoženjem, ki ostane v družbi.
Klub modrih,
organiziranje delničarjev, d.d., Koper
direktor: Leon Klemše

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4417/09
Na podlagi 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) obveščamo, da je
skupščina družbe Hoping d.o.o. dne 27. 5.
2009 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala iz 166.917 EUR na 83.458,50
EUR. Vse upnike se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Odvetnik Veljko Jan

Sklici skupščin
Ob-4373/09
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe STILLES d.d.,
Inženiring in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v petek, 17. 7. 2009, ob 11. uri, na
sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca glasov
pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk.
Skupščini prisostvuje notar Alojz Vidic.

2. Letno poročilo za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 109.384 EUR razvrsti
v druge rezerve iz dobička.
3.2. Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
in računovodskih izkazov Stilles d.d. za leto
2009 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša BO Consulting d.o.o.,
Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
5. Dopolnitev dejavnosti družbe – Sprememba in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini spremembo statuta, in sicer se druge
dejavnosti družbe v 2. členu statuta dopolnijo z dejavnostima:
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 14. 7. 2009.
STILLES d.d.
uprava – direktor:
Štefan Teraž
Ob-4408/09
Uprava družbe MDS IT d.d. sklicuje
15. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 23. 7. 2009, ob 13. uri, na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta
9e v Ljubljani.
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Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov:
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a) Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b.) Preštevalki glasov: Ljubica Rovšek in
Bernarda Vrbnjak.
c) Notarka: Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2008 znaša
543.647,00 € in se razdeli:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine, v bruto znesku 33.000,00 €, kar
je 5,00 € bruto na delnico. Dividende bodo
izplačane najkasneje do 30. 11. 2009.
Ostanek bilančnega dobička v višini
510.647,00 € ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2008.
5. Popravek statuta družbe
Predlog sklepa: v točki 3.5. statuta družbe se popravi očitna pomota pri sklicevanju
tako, da se sklicevanje na točko 4.1. statuta nadomesti s sklicevanjem na točko 3.1.
statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine.
3. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci imajo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico pod pogojem, da
svojo udeležbo pisno prijavijo upravi najpozneje tri dni pred skupščino.
4. Udeležence skupščine prosimo, da
se eno uro pred pričetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na prijavnem
mestu. S podpisom na seznamu delničarjev
potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo
prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci fizičnih
oseb z osebnim dokumentom in s pisnim
pooblastilom, zastopniki pravnih oseb z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Vsa pooblastila ostanejo družbi.
Gradivo za skupščino družbe
Gradivo je na vpogled vsak delovni dan,
od 10. do 12. ure, od objave sklica skupščine do seje skupščine, na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vložen
na sedežu družbe, v 10 dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne,
uro kasneje, v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
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Ob-4409/09
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
12. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, v četrtek, dne 16. 7.
2009, ob 11. uri, na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
– za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica
d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Obravnava letnega poročila družbe
za poslovno leto 2008 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2008, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008 bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008
znaša 1.896.961,62 EUR in ga sestavljajo:
preneseni dobiček iz leta 2002 v znesku
236.345,06 EUR, preneseni dobiček leta
2003 v znesku 304.257,74 EUR, preneseni
dobiček iz leta 2004 v znesku 528.305,11
EUR, preneseni dobiček leta 2005 v znesku
156.479,47 EUR, preneseni dobiček leta
2006 v znesku 245.144,11, preneseni dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 EUR
in čisti poslovni izid poslovnega leta 2008
v višini 135.763,57 EUR.
3.2. Ves bilančni dobiček v višini
1.896.961,62 EUR ostane nerazporejen (kot
preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2008 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje predlagana revizorska
družba.
5. Pridobivanje lastnih delnic zaradi
umika.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe za nakup lastnih delnic družbe za namen umika delnic zaradi zmanjšanja presežnega osnovnega kapitala glede
na potrebe družbe.
Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih
za namen iz tega sklepa, ne sme presegati
25% osnovnega kapitala družbe.

Uprava je pooblaščena, da umakne lastne delnice, pridobljene na podlagi tega
sklepa, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Uprava zmanjšanje osnovnega kapitala
zaradi umika delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, izvede v skladu s tretjim
odstavkom 381. člena ZGD-1 z umikom
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe v breme bilančnega
dobička, ki se bo oblikoval po sprostitvi
rezerv za lastne delnice. Osnovni kapital je
zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. Uprava je
pooblaščena, da izda Klirinško depotni
družbi nalog za izbris umaknjenih delnic
iz centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila
statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
6. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe za nakup lastnih delnic do
10% osnovnega kapitala družbe po nakupni ceni za delnico, ki ne sme biti nižja od
9,00 EUR in ne sme presegati 15,00 EUR
na dan nakupa.
Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih
za namene iz tega sklepa, ne sme skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Družba ne sme pridobiti lastnih
delnic iz tega sklepa izključno zaradi trgovanja.
Pooblastilo uprave za nakup lastnih
delnic velja 36 mesecev od sprejema tega
sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko lastne delnice, pridobljene skladno
s tem sklepom, v skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v roku
iz prejšnje točke ponudi v odkup obstoječim
delničarjem, ki bodo izrazili interes za nakup
delnic družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic na podlagi tega sklepa mora
družba delničarje enakopravno obravnavati,
pri čemer se glede na dejstvo, da delnice
družbe niso uvrščene na organizirani trg,
pridobitev in odsvojitev lastnih delnic opravita na podlagi posla, sklenjenega izven organiziranega trga.
Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi
tega sklepa, kadarkoli umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Uprava zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi umika delnic,
pridobljenih na podlagi tega sklepa, izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena
ZGD-1 z umikom navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe v breme bilančnega dobička, ki se bo oblikoval po
sprostitvi rezerv za lastne delnice. Osnovni
kapital je zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
Uprava je pooblaščena, da izda Klirinško
depotni družbi nalog za izbris umaknjenih
delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila
statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Uprava družbe mora na prvi naslednji
skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emi-
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sijskem znesku in deležu pridobljenih delnic
ter o vrednosti delnic.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Ugotovi se, da dne 21. 7. 2009 poteče
mandat dosedanjima članoma nadzornega
sveta - predstavnikoma delničarjev Božici
Miroševič Jurkovič in Andru Ocvirku. Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za dobo štirih let izvolita Andro
Ocvirk in Božica Miroševič Jurkovič. Mandat
začne članom teči dne 16. 7. 2009.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan, med 12. in 13. uro, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 30. 6. 2009 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in ga hrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava Ivan Mirt
Št. 7/09
Ob-4412/09
Na podlagi 23. člena statuta družbe
TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 15, predsednik uprave sklicuje
15. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 10. 7. 2009 ob 15. uri,
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sklicatelj ugotovi, da je
skupščina sklepčna, skupščini predlaga, da
izvoli predsednika Jožeta Novaka, da imenuje preštevalca glasov: Bojano Gliha in Damjana Moharja, zapisnikarico Katjo Mišmaš
ter ugotovi, da je na skupščini prisoten notar
Marjan Kotar.
2.0. Seznanitev delničarjev družbe TRAIG s poslovnim poročilom za leto 2008, razporeditev čistega dobička in podelitev razrešnic; predsedniku uprave družbe in članom
NS za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poslovnim
poročilom za leto 2008, ki ga je sprejel NS
družbe na 14. redni seji, dne 13. 5. 2009.
2.2. Čisti dobiček družbe v višini 858,00
EUR ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeli razrešnice za poslovno leto 2008 predsedniku uprave in članom NS družbe.
3.0. Imenovanje članov v NS družbe
TRAIG d.d.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da dne 30. 8. 2009 poteče mandat članom NS; Nikoli Đuranu, Damjanu Moharju in Francu Florjančiču.
3.2. V NS družbe TRAIG se ponovno
imenujejo z dnem 31. 8. 2009 naslednji člani NS: Nikola Đuran, Damjan Mohar, Franc
Florjančič, z mandatno dobo štiri leta, do
30. 8. 2013.
4.0. Imenovanje revizorja na predlog NS
za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog NS z dne
13. 5. 2009 skupščina sprejme sklep, da
se za revidiranje letnega poročila za leto
2009 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
5.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave v gradivu
za skupščino o stanju in številu lastnih delnic v skladu lastnih delnic družbe TRAIG.
6.0. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino, ki se pred zasedanjem skupščine izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Nasprotni predlogi delničarjev so pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine na sedežu uprave družbe. Če
skupščina ob napovedanem dnevu in uri
ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela z delom uro kasneje na istem mestu in enakim
dnevnim redom, ne glede na zastopanost
kapitala (drugi sklic). Na skupščini se glasuje javno z dvigom rok osebno, ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Gradivo
za skupščino je na vpogled delničarjem pri
predsedniku uprave družbe vsak delavnik
od 7. do 10. ure.
TRAIG d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave: Štefan Lazar
Ob-4420/09
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
14. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek,
dne 13. julija 2009 ob 11. uri, na sedežu
družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna
soba v III. nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine Andreja Zelenič-Marinič in
za preštevalki glasov Zdenka Zabavnik in
Zdenka Lešnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednica skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
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2008, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in
poročilo nadzornega sveta za leto 2008.
Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
93.195,97 EUR se razporedi:
– 59.477,58 EUR se prenese kot preneseni dobiček,
– 33.718,39 EUR se prenese v druge
rezerve iz dobička.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2008.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Volitve članov nadzornega sveta Informatike d.d.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se za dobo 4 let imenujejo Mirko Marinčič, Stanislav Vojsk, Jože Knavs, Miro
Rogina in Julijan Fortunat.
8. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev
družbe.
9. Določitev višine sejnin za predsednika
in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o višini sejnine članom NS Informatike. Sejnina za predsednika NS je 260,00 EUR, za
člana NS pa 200,00 EUR.
10. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni oziroma dopolni se statut družbe, tako da se doda nova točka 8.7. statuta,
ki se glasi:
»8.7. Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri
dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku«.
Skupščina v skladu s prvim odstavkom
329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo Statuta družbe Informatika, d.d. z veljavno sprejetim sklepom
skupščine o dopolnitvi statuta družbe.
11. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.
Predlog sklepa: po vpisu spremembe
oziroma dopolnitve statuta družbe, sprejete
pod točko 10. dnevnega reda te skupščine
v sodni register, družba pristopi k sklenitvi
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku
družbe. Za sklenitev pogodbe se pooblasti
uprava družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 2. 7. 2009 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, Informacijske storitve in
inženiring, d.d.
uprava družbe
mag. Miran Novak
Ob-4482/09
Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 13. julija 2009, ob 13.
uri, v sejni dvorani Luke Koper – Pristan,
Vojkovo nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Borisa Marčiča, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.
Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič
Ružič.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Letno poročilo za leto 2008.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2008.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave se bilančni dobiček v višini 19.401.856,28 EUR uporabi
tako, da se:
– del bilančnega dobička v višini
12.534.194,12 EUR, prenesenega iz čistega
dobička leta 2007, odvede v druge rezerve
iz dobička,
– preostali del bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR, ki je sestavljen iz
čistega dobička leta 2008, odvede v druge
rezerve iz dobička z namenom investiranja
v luško infrastrukturo.
4.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za leto 2008.
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4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2008.
5. Informacija o izvolitvi predstavnikov
delavcev v nadzorni svet družbe.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev zaradi odstopa članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev Orjana Bana in
Borisa Bradača z dnem 8. 4. 2009 za mandatno obdobje štirih let izvolil nova predstavnika v nadzorni svet družbe, to sta: Stojan
Čepar, Mladen Jovičič.
6. Določitev bruto sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom
njegovih komisij.
Predlog sklepa:
6.1. Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku
nadzornega sveta bruto sejnina v višini 429
EUR, članom nadzornega sveta pa bruto
sejnina v višini 330 EUR, v primeru dopisne
seje pa 80% teh zneskov.
Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen
s članom nadzornega sveta.
V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug
član, je upravičen do plačila sejnine v višini,
ki je določena za predsednika nadzornega
sveta.
6.2. Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada
predsedniku komisije bruto sejnina v višini
286 EUR, članom komisije pa bruto sejnina
v višini 220 EUR.
6.3. Članom nadzornega sveta in članom
komisij nadzornega sveta se izplačujejo prevozni stroški in dnevnice v skladu s predpisi
in akti, ki urejajo prevozne stroške in dnevnice v družbi Luka Koper, d.d., Koper. Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če
je oddaljenost stalnega oziroma začasnega
prebivališča člana nadzornega sveta ali člana komisije nadzornega sveta od kraja dela
organa najmanj sto km in se ne more vrniti,
ker po voznem redu ni več predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva
ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6.4. Razveljavi se sklep, sprejet na 13.
skupščini družbe dne 19. 7. 2007 pod točko
5 – Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2008 ter predlogi sklepov za
vse točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do dneva seje skupščine
ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda, in
sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 8. 7.
2009 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar
– fizična oseba navesti svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Po-

oblaščenec delničarja mora predložiti pisno
pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne, to je
14. 7. 2009, ob 13. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, pristaniški
in logistični sistem, d.d.
uprava družbe
Ob-4483/09
Na podlagi 55. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 15. 7. 2009, ob 9. uri, v sejni
sobi na naslovu Stolpniška ulica 10 v Ljub
ljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Alenko Šuštar Hostar, odvetnico iz Kranja, za
preštevalki se imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Suzana Golja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 2008 in sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu na
podlagi seznanitve delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008 z poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu
letnemu poročilu in revizorjevemu poročilu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008
z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu
revizorja, konsolidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2008 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in revizorjevemu
poročilu.
Predlog sklepa:
2.2. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2008
znaša 64.703,00 EUR. Na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljena bilančna
izguba pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2008, s katero potrjuje in odobri delo teh
dveh organov v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2009 se imenuje Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove
brigade 4, Ljubljana.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da je 13. 6. 2009
potekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta: Miranu Moškotevcu in dne
14. 6. 2009 dosedanjima članoma Mihaelu
Bizjaku in Bojanu Hočevarju.
Na predlog nadzornega sveta se za nove
člane nadzornega sveta za 4-letni mandat,
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od dneva izvolitve dalje, izvolijo: Miran Moškotevc, Mihael Bizjak, Tomaž Sedmak.
5. Poročilo o lastnih delnicah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom o lastnih delnicah družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so
deseti dan pred skupščino vpisani v delniško
knjigo in ki 3 dni pred zasedanjem skupščine
družbi pisno prijavijo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko v imenu delničarjev
udeleži pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki ima pisno pooblastilo, katerega je dostavil
družbi v roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim
osebnim dokumentom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v sejno sobo prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelj za 3. in 4. točko dnevnega
reda je nadzorni svet, za 5. točko dnevnega
reda je predlagatelj uprava, za ostale točke
pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe, na Stolpniški ulici
10 v Ljubljani, v tajništvu pri Suzani Golja
vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na
spletni strani www.cp-lj.si/dp.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.

novih 2.106 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 208,00 EUR in emisijsko vrednostjo 1.680,00 EUR, tako da skupna emisijska vrednost znaša 3.538.080,00
EUR.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.
Osnovni kapital družbe znaša po povečanju 582.400,00 EUR in je razdeljen na
2.800 navadnih delnic razreda A z nominalno vrednostjo 208,00 EUR. V postopku
povečanja osnovnega kapitala mora biti
vplačan celotni emisijski znesek. Delnice
dajejo imetniku pravice v skladu s statutom
družbe, od vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register dalje.
Rok za vpis in vplačilo delnic je 14 dni
od dneva objave poziva za vpis novih delnic v Uradnem listu RS.
Zaradi spremembe osnovnega kapitala
se spremeni 5. člen statuta družbe, tako
da znaša osnovni kapital 582.400,00 EUR,
ki je razdeljen na 2.800 navadnih delnic
razreda A.
Popolno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu na naslovu družbe:
Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni
dan od 11. do 14. ure od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje pozivamo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom,
o katerih bo odločala skupščina, pisno sporočijo upravnemu odboru v roku 7 dni od
dneva objave skupščine v Uradnem listu
RS.
Skupina Claas, d.d., Ljubljana
Pavel Prebil
predsednik upravnega odbora

Ob-4512/09
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d., Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem

Ob-4515/09
Na podlagi Statuta družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine
9, 1241 Kamnik in v skladu z določbami
ZGD-1 upravni odbor družbe sklicuje

izredno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek, dne 14. 7. 2009, ob 15. uri,
v sejni sobi družbe na Zaloški 171, Ljub
ljana.
Dnevni red:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog predsednika
upravnega odbora se za predsednico skupščine imenuje odvetnica Vlasta Čulap, za
preštevalca glasov Peter Zavasnik in Gašper
Gorenc, za zapisnikarico Tjaša Vugrinec.
II. Sprememba osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča od dosedanjega zneska 144.352,00 EUR, za znesek 438.048,00 EUR na znesek 582.400,00
EUR.
Povečanje osnovnega kapitala delniške
družbe se izvede z denarnimi vložki, z izdajo

17. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, 13. 7. 2009, ob 16.
uri, na sedežu družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., Fužine 9, 1241 Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlogi sklepov upravnega odbora
v sprejem:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Jureta Prebila.
Za preštevalca glasov se določi Marka
Smoleta in Nejca Kurenta.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov 16. skupščine družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: potrdijo se sklepi 16. skupščine družbe Skupina KIK Kamnik d.d. z dne
8. 12. 2008.
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3. Obravnava letnega poročila za
2008.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: sprejme se letno poročilo za
leto 2008.
4. Sprejem podjetniške pogodbe med
Equity d.d. in SKIK d.d.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina potrjuje sprejem podjetniške pogodbe o obvladovanju sklenjene
dne 1. 6. 2009, med družbo Equity d.o.o.,
Žebljarska pot 5, 1240 Kamnik kot obvladujočo družbo, ter družbo Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine 9, 1241
Kamnik kot odvisno družbo.
5. Sprejem podjetniške pogodbe med
SKIK d.d. in KIK d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje sprejem podjetniške pogodbe o obvladovanju,
sklenjene dne 1. 6. 2009, med družbo Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.,
Fužine 9, 1240 Kamnik kot obvladujočo
družbo, ter družbo KIK Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Fužine 9, 1240 Kamnik kot
odvisno družbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.
Glasovalna pravica delničarjev se
uresničuje glede na njihov delež delnic
v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.
Delničarji si lahko ogledajo dokumentacijo v zvezi s sklicano skupščino na sedežu družbe Fužine 9, 1241 Kamnik, po
predhodni najavi tajnici izvršnega direktorja
družbe na tel. 01/830-38-03.
Skupina KIK Kamnik d.d.
predsednik upravnega odbora
Ob-4535/09
Na podlagi 7.1. točke Statuta družbe
PUP, Podjetja za urejanje prostora, d.d.,
Velenje, sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v torek, dne 14. 7. 2009, ob 9.30
na sedežu družbe, Koroška cesta 40A
v Velenju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji
zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine
in dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi, pregledu in sprejemu
revidiranega Letnega poročila o poslovanju
v letu 2008, odločanje o razporeditvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
3.1 Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi, pregledu in
sprejemu revidiranega Poslovnega poročila
za leto 2008.
3.2 Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
znaša 117.099 € in ostane nerazporejen.
3.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008,
ter podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.
4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
4. 1. Skupščina ugotovi, da je predsednik
NS Milan Forštner podal odstopno izjavo,
zaradi česar mu z dnem 14. 7. 2009 preneha
mandat in se ga razreši s funkcije.
Na mesto novega člana in predsednika
NS se z dnem 14. 7. 2009 imenuje Oto Brglez, predstavnik delničarjev.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
5.1. Za revizorja za leto 2009 se imenuje pooblaščena revizijska družba Abeceda d.o.o. iz Celja, Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 7. 7. 2008.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe, Koroška 40A, Velenje, vsak dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Zakoniti zastopniki družb morajo na dan
zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 9.30, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
za eno uro odložena. Ob 10.30 bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
PUP Velenje d.d.
direktor:
Jože Mraz, inž. str.

Razširitve dnevnih redov
Ob-4481/09
Na podlagi zahteve družbe IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing,
d.o.o., ki je delničar družbe LIP Radomlje
d.d. in ima v lasti 117.223 delnic družbe LIP
Radomlje d.d., kar predstavlja 28,10% delnic družbe, se na podlagi 298. člena ZGD-1
na 15. seji skupščine družbe LIP Radomlje
d.d., ki je sklicana za 6. 7. 2009 doda nova
točka dnevnega reda, ki se glasi:
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6. Prenehanje in začetek likvidacije
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje.
Predlog sklepov:
6.1. Skupščina delničarjev družbe LIP
Radomlje d.d., sprejme sklep o prenehanju
in začetku likvidacije (sklep o likvidaciji)
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje.
6.2. Skupščina sprejme sklep o likvidaciji družbe na podlagi in skladno z določilom druge alineje 402. člena ZGD-1, to je iz
razloga sprejetja sklepa skupščine družbe
o prenehanju družbe.
6.3. Za likvidacijskega upravitelja se
imenuje Asto Dvornik, roj. 18. 9. 1958,
stanujoč Litostrojska cesta 26, 1000 Ljub
ljana.
6.4. Vsi upniki in delničarji morajo prijaviti svoje terjatve v roku 30 dni od objave
poziva likvidacijskega upravitelja v Ur. l.
RS, in sicer na naslov: Lesno industrijsko
podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj, Pelechova 15, 1235
Radomlje.
6.5. Likvidacijski upravitelj opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. člena ZGD-1. Začetna
likvidacijska bilanca se sestavi po stanju
na dan vpisa začetka likvidacije v sodni
register.
6.6. Z dnem vpisa začetka likvidacije
v sodni register, se razreši funkcije direktorja družbe Asto Dvornik, Litostrojska cesta
26, 1000 Ljubljana.
6.7. Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov, s pogojem, da so s tem optimalno
izkoriščene obstoječe proizvodne kapacitete in da imajo posli primerno dohodkovnost.
Obrazložitev:
Družba LIP Radomlje d.d se že dlje
časa srečuje z večjimi težavami v poslovanju, katerih glavni vzrok je pretežna izguba
kupca izdelkov v Ameriki in padec vrednosti
ameriškega dolarja. Posledica teh težav se
odraža tudi v samih rezultatih poslovanja in
tako družba posluje z negativnim poslovnim rezultatom in na robu insolventnosti.
Prizadevanja uprave so šla v smeri, da se
intenzivirajo prizadevanja za pridobitev novih trgov in kupcev in da se manjši realizaciji prilagodijo tudi vsi stroški poslovanja. Ta
prizadevanja niso dala pričakovanih rezultatov, predvsem na področju pridobivanja
novih kupcev in tega ni mogoče pričakovati
tudi v nadaljnjem kratkoročnem, niti dolgoročnem obdobju. Iz navedenega izhaja, da
realno dosežena realizacija in iz nje izhajajoči rezultati poslovanja, ne morejo pokrivati stroškov in da se bo z nadaljnjim poslovanjem ustvarjal permanentni negativni
rezultat, ki se bo zajedal v samo substanco
družbe. Opisane razmere terjajo takojšnje
ukrepanje in delničar IGEM d.o.o. je prepričan, da je potrebno iskati izhod v smeri, da
se prepreči nastajanje nadaljnjega negativnega rezultata in nastanek nesolventnosti
in prezadolženosti družbe in da se s sprejetjem sklepa o likvidaciji zagotovi poplačilo
vseh že nastalih terjatev družbe, kakor tudi,
da se skladno z določili ZDR regulirajo vse
obveznosti do zaposlenih delavcev.
LIP Radomlje d.d.
direktor
Asto Dvornik

Ob-4536/09
Uprava družbe Cetis d.d., v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavlja
zahtevo Slovenske odškodninske družbe,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki je imetnica 14.948 delnic in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki je
imetnica 15.609 delnic družbe Cetis, d.d.,
kar skupaj predstavlja 15,278% osnovnega
kapitala družbe, da se na dnevni red 14.
skupščine družbe Cetis d.d., ki bo 7. 7.
2009, ob 10. uri, na sedežu družbe, uvrstita
dodatni 5. in 6. točka, dosedanja 5. točka
pa postane 7. točka dnevnega reda, pri čemer novo predlagani točki glasita:
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
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: 357,5 EUR bruto,
– za druge člane nadzornega sveta:
275,00 EUR bruto.
Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za predsednika nadzornega sveta določi v višini
286,00 EUR bruto, za člane nadzornega
sveta pa se sejnina določi v višini 220,00
EUR bruto.
Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine predsednika
komisije nadzornega sveta določi v višini
250,25 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini
192,50 EUR bruto.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi sejnin članov nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet na 6.
skupščini družbe dne 31. 5. 2001.
Obrazložitev:
Predlagateljici 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) predlagata, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega
sveta za udeležbo na sami seji in v primeru
sodelovanja na dopisni seji ter seji komisij
nadzornega sveta določi, kot je razvidno iz
predloga sklepa. Predlagateljici prav tako
predlagata, da sklep o določitvi sejnin članov nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet na 6. skupščini družbe dne 31. 5. 2001,
preneha veljati.
6. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: črta se točka 6.10. Statuta družbe.
Obrazložitev
Ker so sejnine članov nadzornega sveta družbe določene s posebnim skupščinskim sklepom, določilo o sejninah v Statutu družbe ni potrebno. Prav tako določilo
6.10. Statuta družbe omogoča udeležbo
pri dobičku članov nadzornega sveta, česar
Sklep 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) ne
omogoča.
Cetis d.d.
glavna direktorica Cetis d.d.
mag. Simona Potočnik
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Nasprotni predlogi
Ob-4530/09
Uprava družbe Velana tovarna zaves
d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana v zvezi
s 15. skupščino delničarjev, ki bo dne 7. 7.
2009 ob 9. uri na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani, na podlagi določil 298. in
300. člena ZGD-1 obvešča delničarje:
I. Da je dne 9. 6. 2009 prejela predlog
delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 119, ki je v svojem
imenu in za svoj račun imetnica 140.965
delnic družbe Velana tovarna zaves, d.d.,
v svojem imenu in za račun Kritnega sklada
Prvega pokojninskega sklada (KSPPS) pa
je imetnica 7.076 delnic, kar skupaj predstavlja 10,5% osnovnega kapitala družbe, za
vložitev nasprotnega predloga in razširitev
dnevnega reda.
II. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 15. seje skupščine družbe, in sporoča, da bo skušala
tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na
skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:
4. točka dnevnega reda: Določitev sejnine članom revizijske komisije.
Predlog sklepa:
Predsednik in člani revizijske komisije
nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 182,00 EUR bruto, za vse
ostale člane pa 140,00 EUR bruto.
Obrazložitev:
Predlagateljica predlaga, da se upoštevaje Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade
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RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009)
tudi višine sejnin članov revizijske komisije
določijo v sorazmerno nižjih zneskih od predlaganih v sklicu skupščine.
Predlagateljica predlaga, da se o njenem
nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe.
III. Predlagateljica zahteva, da se dnevni
red 15. skupščine delničarjev družbe, razširi
z novo dodatno točko 5., ki se glasi:
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsednik in člani nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša
za predsednika nadzornega sveta 260,00
EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa
200,00 EUR bruto.
Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani nadzornega sveta sejnino, ki znaša za predsednika nadzornega sveta 208,00 EUR bruto,
za člana nadzornega sveta pa 160,00 EUR
bruto.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep skupščine o določitvi višine sejnin, sprejet na 5. seji skupščine, dne 28. 6.
2000.
Obrazložitev:
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) se glede na velikost družbe predlaga višina sejnine za predsednika in člane
nadzornega sveta za udeležbo na sami seji
in v primeru sodelovanja na dopisnih sejah,
kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velana tovarna zaves d.d.
uprava družbe

Stran

1587

Stran

1588 /

Št.

44 / 12. 6. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev

SV 449/09
Ob-4382/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 449/09 z dne 29. 5.
2009 so bile: nepremičnina 1697-2083-3,
stanovanje št. V1. 03 v pritličju, v izmeri
53,17 m2, ki se nahaja v objektu VBB1,
ki stoji na parc. št. 940/340 k.o. Lanišče
(1697), nepremičnina 1697-2083-17, shramba št. 81, v izmeri 3,45 m2, ki se nahaja
v kleti objekta VBB1, ki stoji na parc. št.
940/340 k.o. Lanišče (1697), nepremičnina
1697-2083-57, atrij v izmeri 21,84 m2, ki se
nahaja v pritličju objekta VBB1, ki stoji na
parc. št. 940/340 k.o. Lanišče (1697), nepremičnina 1697-2082-58, parkirno mesto
št. G 39, v izmeri 13,30 m2, ki se nahaja
v objektu garaže in 1697-2082-112, parkirno mesto št. T 19, ki se nahaja na ploščadi
garaže, obe na parc. št. 940/342, 940/343
in 940/374, vse k.o. Lanišče (1697), zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
pridobljene na podlagi Prodajne pogodbe
št. VBB1 – V. 03, ki so jo dne 5. 12. 2008
sklenili TA-BU Investicije d.o.o. in Zemljiško
knjižnega dovolila z dne 26. 3. 2009, ki ga je
izdal TA-BU Investicije d.o.o., last Jasmine
Šestan in Semirja Dizdarevića, vsakega do
ene polovice, zastavljene v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.000,00 EUR
s pp.
SV 450/09
Ob-4383/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 450/09 z dne 29. 5.
2009, so bile: nepremičnina 1697-2083-3,
stanovanje št. V1. 03 v pritličju, v izmeri
53.17 m2, ki se nahaja v objektu VBB1,
ki stoji na parc. št. 940/340 k.o. Lanišče
(1697),
nepremičnina
1697-2083-17,
shramba št. 81, v izmeri 3.45 m2, ki se nahaja v kleti objekta VBB1, ki stoji na parc.
št. 940/340 k.o. Lanišče (1697), nepremičnina 1697-2083-57, atrij v izmeri 21,84 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta VBB1, ki stoji
na parc. št. 940/340 k.o. Lanišče (1697),
nepremičnina 1697-2082-58, parkirno mesto št. G 39, v izmeri 13,30 m2, ki se nahaja v objektu garaže in 1697-2082-112,
parkirno mesto št. T 19, ki se nahaja na
ploščadi garaže, obe na parc. št. 940/342,
940/343 in 940/374, vse k.o. Lanišče
(1697), zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljene na podlagi Prodajne pogodbe št. VBB1 – V. 03, ki so jo
dne 5. 12. 2008 sklenili TA-BU Investicije
d.o.o. in Zemljiškoknjižnega dovolila z dne
26. 3. 2009, ki ga je izdal TA-BU Investicije d.o.o., last Jasmine Šestan in Semirja
Dizdarevića, vsakega do ene polovice, zastavljene v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, matična št.
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.600,00 EUR s pp.

SV 146/09
Ob-4384/09
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske
Bistrice, opr. št. 146/09, z dne 29. 5. 2009,
zastavitelj Damijan Mršnik, rojen 16. 12.
1964, Rozmanova ulica 24E, 6250 Il. Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri
nepremičnini stanovanju št. 12, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, v izmeri 56,20 m2, stanovanje
obsega kuhinjo 11,50 m2, sobo 15,84 m2,
sobo 12,24 m2, hodnik 6,75 m2, WC 1,98 m2,
kopalnica 3,75 m2, shramba 1,35 m2, balkon oziroma terasa 1,20 m2, drugi prostori
1,60 m2; večstanovanjska hiša, v kateri je
stanovanje, se po podatkih kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 4.
1993 nahaja na parceli št. 432/4 k.o. Ilirska
Bistrica; po sedaj veljavnih podatkih javnega vpogleda v podatke o stavbah in delih
stavb po izvršenem vrisu objekta v zemljiški
kataster sledi, da se večstanovanjska hiša
na naslovu Rozmanova ulica 24E nahaja
na parceli št. 432/16, k.o. Ilirska Bistrica;
številka stavbe: 895, ustanovitev in vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000,00 EUR (čista vrednost kredita), z dogovorjeno pogodbeno obrestno
mero, ki na dan odobritve kredita dne 29. 4.
2009, znaša 6,50% letno in se v času do
dokončnega vračila kredita ne spreminja,
razen v primeru dogovora iz Hipotekarne
kreditne pogodbe št. 211768-002, z rokom
zapadlosti terjatve 18. 6. 2034, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika,
vse podrobneje določeno v Hipotekarni kreditni pogodbi in sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve, vse zapisano v notarskem
zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske
Bistrice, dne 29. 5. 2009, opr. št. SV 146/09,
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237000.
SV 243/09
Ob-4385/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV – 243/09 z dne
29. 5. 2009 je bilo stanovanje št. 21, ident.
št. 2636-3900-21, v izmeri 60,82 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, stoječi
na parc. št. 1761/16, vpisani v z. k. vložek
št. 2650 k.o. Bežigrad Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastavitelja Marka Vrenjaka, Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe št. BS
2/1 – 323/94 z dne 14. 7. 1994, sklenjene
s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki, ki
zapade v plačilo dne 31. 5. 2021.

SV 977/2009
Ob-4386/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 977/2009 z dne 2. 6.
2009, je stanovanje št. 12/III stanovanjske
stavbe v Mariboru na naslovu C. proletarskih brigad 79 – parc. št. 929/9 in 22.ES k.o.
Sp. Radvanje, solast Jež Darinke in Kozel
Frančiška, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2005, zastavljeno v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 80.000,00 EUR s pp.
Sv 269/2009
Ob-4477/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane opr. št. 269/2009 z dne 3. 6. 2009,
je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje, v izmeri 100.93 m2, v prvem nadstropju
desno stavbe na naslovu Tržaška cesta 24,
1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 124/22
k.o., Gradišče II, vpisani v vl. št. 1036 k.o.
Gradišče II, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini v višini 295.000,00
EUR, s pogodbenimi obrestmi največ v višini
zamudne obrestne mere kot jo določajo veljavni predpisi, s končnim rokom vračila najkasneje do 26. 5. 2014 v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, MŠ: 5026237.
SV 564/09
Ob-4478/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 564/09
z dne 4. 6. 2009, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 87, v izmeri 55,82 m2,
ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kardeljeva cesta 57,
2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka
100/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice – zastaviteljice Muhruše Šabotić, rojene 16. 2. 1960, stanujoče
Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor, do celote, na podlagi Prodajne pogodbe številka 2671-7/2008-02/05 z dne 29. 9. 2008,
sklenjene med njo kot kupcem in med
Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem in Zemljiško
knjižnega dovolila z dne 29. 9. 2008; zastavljena v korist upnika Antona Potočnika,
rojenega 16. 3. 1957, stanujočega Ulica
Pohorskega bataljona 45A, 2314 Zgornja
Polskava, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedenega upnika do dolžnice – zastaviteljice Muhruše Šabotić, do najvišjega
zneska 59.034,60 EUR, z zapadlostjo, kot
je opredeljeno v točki drugič Sporazuma,
od katerih zadnja terjatev zapade v dokončno plačilo dne 30. 11. 2023, oziroma
na dan odpoklica upnika, nastale na temelju Sporazuma o ugotovitvi terjatev pod I.
zgoraj navedenega notarskega zapisa.
SV 982/09
Ob-4532/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 982/09
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z dne 2. 6. 2009, je 5/12 nepremičnine, ki
je vpisana pri vložku številka 1881/1 k.o.
Tabor in v naravi predstavlja trgovski lokal
v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Pariške komune 40, Maribor, last družbe
Koroška trgovina d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd, na temelju prodajne pogodbe z dne
16. 3. 2009, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 900.000,00 EUR s pripadki.
SV 351/2009
Ob-4533/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda
Šifrerja iz Maribora, opravilna številka
SV 351/2009 z dne 3. 6. 2009 sta stanovanji 0659-421-18, v izmeri 123,14 m2 in
0659-421-19, v izmeri 104,01 m2, ki sta del
podstrešja, v stanovanjski stavbi, stoječi
na parceli št. 428, k.o. Tabor, v lasti Pisana
beseda, družba za knjigotrštvo, knjižničarstvo, založništvo in storitve d.o.o., s sedežem v Mariboru.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 14/2008
Os-3688/09
V izvršilni zadevi upnika Leopolda Bonaja, Pot na Lavo 9, Celje, proti dolžnikoma
Gladek Boštjanu in Gladek Ivanki, oba Železničarska cesta 19, Črnomelj, zaradi izterjave 22.951,09 € s pp je bil na podlagi sklepa
o izvršbi opr. št. In 14/2008 z dne 15. 4.
2008 opravljen rubež do 2/3-in dvosobnega
stanovanja št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka, na naslovu Železničarska cesta
19, v skupni izmeri 86,03 m2, na parceli št.
672/14, k.o. Črnomelj, ki ga je njun pravni
prednik pokojni Gladek Jožef kupil od prodajalca Železniško gospodarstvo Ljubljana,
s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja, št. 2865/1-06/91 z dne 15. 11. 1991 ter
dolžnikoma vsakemu do 1/3-ine solastnih
treh garažah, stoječih na parceli št. 672/1,
k.o. Črnomelj, ugotovijo vrednosti, prodajo
in s poplačilom upnika iz zneska dobljenega
s prodajo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2009
In 253/2007
Os-3864/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 4. 2008, opr. št. In 253/2007, je
bil dne 15. 4. 2009 opravljen v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 12 v II. nadstropju večstanovanjske hiše – bloka Ulica Bratov Učakar 16, Ljubljana, last dolžnika Silič
Mateja, Ul. Bratov Učakar 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009
In 2007/01542
Os-3696/09
V izvršilni zadevi upnika: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta
31, Ljubljana, zoper dolžnika Horvat Antona, Glazerjeva ulica 7, Ruše, po sklepu in
odredbi Okrajnega sodišča v Mariboru pod
opr. št.: IN 2007/01542, z dne 7. 5. 2008,
v skladu z 91. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 110/06) zaznamujem v rubežnem zapisniku o opravljenem rubežu nepremičnine, v izvršilni zadevi
upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zoper
dolžnika Horvat Antona, Glazerjeva ulica 7,
Ruše, po sklepu Okrajnega sodišča v Mariboru IN 2005/00906, ki je bil opravljen dne
17. 1. 2006, zaznambo rubeža nepremičnine po odredbi in sklepu Okrajnega sodišča
v Mariboru pod opr. št.: IN 2007/01542.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2009
In 1215/2005
Os-4071/09
V izvršilni zadevi upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Dušanki Kovačič, Goriška
13, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 8.851,38 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 1215/2005 z dne
19. 1. 2006 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje v pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Gori-

ška 13, Maribor, stoječe na parcelni številki
178, k.o. Spodnje Radvanje, v skupni izmeri
63,84 m2 stanovanjske površine in 1,95 m2
kletne površine.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2009
In 410/2006
Os-4288/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju opr. št. In 410/2006 z dne
8. 11. 2006 je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve, d.o.o.,
Vošnjakova 6, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnika
Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj,
zaradi izterjave 97,33 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču, zarubljena naslednja
nepremičnina: stanovanje št. 15, v velikosti
69,54 m2 v 4. nadstropju, na naslovu Kraigherjeva ulica 14, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2009
In 14/2008
Os-4290/09
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom, opr. št. In 140/2008 z dne 25. 3. 2009,
na predlog upnika Lastniki večstanovanjske hiše Krekova 26, Maribor, Andrilovič
Željko in drugi, dovolilo izvršbo z rubežem
nepremičnine, stanovanja št. 10 v izmeri
78,93 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Mlinska
cesta 30, last dolžnice Marjete Belšak do
3/10 celote, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 2.568,09 EUR s pp. Zaznamba
rubeža nepremičnine je bila opravljena dne
7. 4. 2009.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 390/2009
Os-3684/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer s sklepom z dne
24. 3. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Jožefe Buser, Prožinska vas 53,
Štore, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe
z dne 19. 11. 1976, ki sta jo sklenili Jožefa Janič, poročena Fidler, Teharje 8, kot
prodajalka in Jožefa Buser, rojena Gračner,
Prožinska vas 53, Štore, kot kupovalka, katere predmet sta bili nepremičnini parc. št.
1414/83 in 1414/51, vpisani v vl. št. 113 k.o.
Zvodno. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 1414/83 in 1414/51 v vl. št.
113 k.o. Zvodno se zahteva v korist Jožefe
Buser, Prožinska vas 53, Štore, do celote
nepremičnin.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev

se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2009
Dn 14442/08
Os-4121/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Kegla, stanujočega Stantetova ulica
26, Maribor, ki ga zastopa Ramzes d.o.o.,
Podgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju
Borisu Faninu, za vpis lastninske pravice
v korist predlagateljev, Natalije Kegl Pivec,
Aleša Kegla in Mateja Kegla, vseh stanujočih Stantetova ulica 26, Maribor, za vse
v višini 1/4 celote, na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1964/20, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 14442/08, 14. 4. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3252-752/22 z dne 27. 12. 1982 sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor,
Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan
Grauf in kupci Borisom Keglom, roj. 4. 12.
1952, stanujočim Maistrova ulica 30, Maribor; Natalijo Kegl Pivec, roj. 13. 9. 1951,
stanujočo Mlinska ulica 9, Maribor in nedoletnima Alešem Keglom in Matejem Keglom, roj. 16. 5. 1981, stanujočima Mlinska
ulica 9, Maribor, ki sta ju zastopala zakonita
zastopnika Boris Kegl in Natalija Kegl Pivec, s katero je prodajalec kupcem prodal
stanovanje št. 20 v IV. nadstropju, v lameli
IV., na naslovu Stantetova ulica 26, Maribor,
objekt »C« Nova vas II, na parc. št. 1009,
k.o. Spodnje Radvanje in na tem dovolil
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev,
vsakega do 1/4 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev, Natalije Kegl Pivec, Aleša Kegla
in Mateja Kegla.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2009
Dn 1357/09
Os-4122/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Metoda Krajnca, stanujočega Vodole 1, Malečnik, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 10/1, 10/2, 10/5, 10/6,
29/1, 29/2, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7 in 31/2,
pripisanih vl. št. 16, k.o. Malečnik, na deležu
vknjiženih Genovefe Lešnik, Marte Cizerl
in Marije Munda, pod opr. št. Dn 1357/09,
4. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4. 2005, sklenjene med prodajalkami Terezijo Lešnik, roj.
27. 9. 1937, stanujočo Malečnik 209, Malečnik; Marijo Munda, roj. 18. 10. 1965, stanujočo Vogričevci 30, Ljutomer; Marto Cizerl,
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roj. 11. 7. 1967, Zagorje 10b, Sveti Tomaž in
kupcem Metodom Krajncem, roj. 7. 8. 1957,
stanujočim Vodole 1, Malečnik, s katero je
kupcu prodajalka Terezija Lešnik prodala
svoj delež v višini 16/32, Genovefa Lešnik
2/32, Marta Cizerl 6/32 in Marija Munda 6/32
celote na nepremičninah parc. št. 10/5 dvorišče, 10/1 sadovnjak, 10/6 travnik, 10/2 gospodarsko poslopje, 29/1 njiva, 29/2 sadovnjak, 29/4 travnik, 31/2 travnik, 29/5 travnik,
29/6 travnik in 29/7 travnik, pripisano vl. št.
16, k.o. Malečnik in na tem dovolile vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2009
Dn 1918/08
Os-4123/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomislava Pojškruha, stanujočega Turnerjeva
ulica 21b, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26,
Slovenska Bistrica, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1664/14, k.o. Koroška vrata, pod opr.
št. Dn 1918/08, 1. 4. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
299/94, z dne 13. 7. 1994, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem »Granit« Slovenska Bistrica, Titova cesta 87, ki
ga je zastopal direktor Peter Kosi in kupcem Tomislavom Pojškruhom, stanujočim
Ulica Moše Pijade 12, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal poslovni prostor
št. 3, v izmeri 36,05 m2, v poslovno stanovanjskem objektu Vila v Turnerjevi ulici,
Maribor, na parc. št. 985 in 2164/2, k.o.
Koroška vrata in na katerem je prodajalec
dovolil vknjižbo družbene lastnine in kupca kot imetnika pravice uporabe oziroma
vknjižbo etažne lastnine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2009
Dn 594/2009
Os-4172/09
Na predlog predlagatelja Blisk Montaža
M. Sobota d.d., za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo
pridobitve lastninske pravice, je dne 11. 5.
2009 Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe,
ki je bila sklenjena leta 1996 med IMP Blisk
d.o.o. M. Sobota – v stečaju in Blisk Montažo d.o.o., sedaj po preoblikovanju Blisk
Montaža M. Sobota d.d. in po kateri je Blisk
Montaža d.o.o., sedaj po preoblikovanju
Blisk Montaža M. Sobota d.d. prejela nepremičnino, parc. št. 3939/13, pripisano k vl.
št. 2561 k.o. Murska Sobota.

Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini te listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Blisk Montaža M. Sobota d.d., Plese
9, Murska Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 5. 2009
Dn 698/2009
Os-3923/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Avsec Marije, Ob Grosupeljščici 1,
Grosuplje, ki jo zastopa odvetnik Zdravko
Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št.
11 o kupoprodaji počitniškega stanovanja
z dne 1. 9. 1992, sklenjene med I.RA Inženiring Radovljica, Podjetje za inženiring,
projektiranje in razvoj p.o., 64240 Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal
direktor Blaž Hostnik, dipl. ing., na podlagi
pooblastila Gradbenega podjetja Bohinj, ki
ga je zastopal direktor Janko Cvetek, kot
prodajalcem in Avsec Zvonkom in Avsec
Marijo, oba Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1,
kot kupcema, katere predmet je odprodaja
stanovanja št. 8 v I. nadstropju v neto površini 17,80 m2, v objektu v Ribčevem lazu
v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in 1293/18
k.o. Savica, glede nepremičnin vl. št. 977/8
k.o. Savica, št. 8.E, z oznako stanovanjska raba št. 8 v stavbi 278 na parcelah št.
1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev laz
79, Bohinjsko jezero, stanovanjska raba,
v izmeri 22,60 m2, s pripadajočim deležem do 397/10000 na parc. št. 1112/369
travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 m2, št. 278.ES na parc.
št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28 na naslovu Ribčev laz 79, 4265 Bohinjsko jezero
stavba 704,80 m2 v vl. št. 977 k.o. Savica,
ter v enakem deležu 397/10000 pri vl. št.
977/18 k.o. Savica, s sklepom Dn 698/2009
z dne 22. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe: Avsec
Marija, Ob Grosupeljščici 1, 1290 Grosuplje,
EMŠO: 0908956506001, do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 5. 2009
Dn 699/2009
Os-3925/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Gradbeno podjetje Bohinj, Bohinjska Bistrica, d.d., Triglavska 8, ki ga zastopa odvetnik
Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št. 15/94 o kupoprodaji počitniškega
stanovanja z dne 20. 4. 1994, sklenjene
med I.RA Inženiring Radovljica, Podjetje
za inženiring, projektiranje in razvoj p.o.,
64240 Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki
ga je zastopal direktor Blaž Hostnik, dipl.
ing., na podlagi pooblastila Gradbenega
podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor
Janko Cvetek, kot prodajalcem in Mesto
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Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, ki ga je
zastopal predsednik Izvršnega sveta SML
Marjan Vidmar, kot kupcem, katere predmet
je odprodaja stanovanja št. 16 v mansardi
v neto površini 21,40 m2, v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in
1293/18 k.o. Savica, glede nepremičnin vl.
št. 977/13 k.o. Savica, št. 13.E, z oznako
stanovanjska raba št. 13 v stavbi 278 na
parcelah št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28,
Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, stanovanjska raba v izmeri 22,40 m2, s pripadajočim
deležem do 393/10000 na parc. št. 1112/369
travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 m2, št. 278.ES na parc.
št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28 na naslovu Ribčev laz 79, 4265 Bohinjsko jezero
stavba 704,80 m2 v vl. št. 977 k.o. Savica,
ter v enakem deležu 393/10000 pri vl. št.
977/18 k.o. Savica, s sklepom Dn 699/2009
z dne 22. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist osebe: Mestna
občina Ljubljana, Mestn trg 1, 1000 Ljub
ljana, matična številka: 5874025, do celote
(1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 5. 2009
Dn 65/2009
Os-3946/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Simsič Evgena, Topniška ulica 43, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št. 65 o kupoprodaji stanovanja v 3. nadstropju enota
D 35, v izmeri 23,80 m2 z dne 9. 1. 1985,
sklenjene med Planum investicijski razvojni
center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal direktor Jože
Mikeš, po pooblastilu Gradbenega podjetja
Bohinj, kot prodajalcem in ZIL – TOZD Urbanizem LUZ, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
23, kot kupcem, katere predmet je odprodaja stanovanja v objektu »Planika« v 3.
nadstropju enota D 35, v izmeri 23,80 m2
na parc. št. 157 in 158/1 k.o. Bohinjska Bistrica, glede nepremičnin parc. št. 158/28 in
parc. št. 158/27, vpisanih pri vl. št. 988 k.o.
Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn 65/2009
z dne 20. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist osebe: Simsič
Evgen, Topniška ulica 43, 1000 Ljubljana,
EMŠO: 2612941500172, do 238/10000.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 5. 2009
Dn 946/2009
Os-3998/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev Poklukar Josipa in Poklukar Alenke,
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oba Mlinska cesta 1, Bled, ki ju zastopa
Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva ulica
1, Radovljica, na podlagi kopije Pogodbe o soinvestitorstvu in prodaji stanovanj
v objektu stanovanjsko poslovni objekt Mlino
na Bledu z dne 3. 3. 1989, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Radovljica, ki jo je zastopal predsednik
skupščine Stane Košnik, kot prodajalcem in
Poklukar Alenko in Poklukar Josipom, Črtomirova 32, 4260 Bled, kot kupcema, katere
predmet je odprodaja nepremičnine – štirisobnega stanovanja št. 4 v izmeri 97,90 m2
v 3. in 4. etaži, identifikacijska številka dela
stavbe 1151-4, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, z naslovom Mlinska cesta 1,
4260 Bled, identifikacijska številka stavbe
2191-1151, glede nepremičnine št. 4.E, vpisane pri vl. št. 2034/4 k.o. Želeče – štirisobno stanovanje št. 4 v izmeri 97,90 m2 v 3. in
4. etaži, ident. št. dela stavbe 1151-4, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, z naslovom Mlinska cesta 1, 4260 Bled, ident. št.
stavbe 2191-1151, s sklepom Dn 946/2009
z dne 29. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist oseb: Poklukar
Alenka, Mlinska cesta 1, 4260 Bled, EMŠO:
1006960505044, do 1/2 in Poklukar Josip, Mlinska cesta 2, 4260 Bled, EMŠO:
2008961100028, do 1/2.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 5. 2009
Dn 55/2009
Os-3999/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Jelovčan Dušana, Nova ulica 6, Domžale,
ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št. 17 o kupoprodaji stanovanja v I. nadstropju enota
B 11 v izmeri 32,70 m2 z dne 29. 8. 1984,
sklenjene med Planum investicijski razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal direktor
Jože Mikeš, po pooblastilu Gradbenega
podjetja Bohinj, kot prodajalcem in UNIS
TOS – Transportna oprema in sistemi, p.o.,
Savlje 89, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Dušan Miladinovič, kot kupcem, katere
predmet je odprodaja stanovanja v objektu »Encijan« v I. nadstropju enota B 11
v izmeri 32,70 m2 na parc. št. 157 in 158/1
k.o. Bohinjska Bistrica, glede nepremičnine
parc. št. 158/26, vpisane pri vl. št. 1205 k.o.
Bohinjska Bistrica in nepremičnine parc št.
158/25, vpisane pri vl. št. 1027 k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn 55/2009 z dne
20. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe: Jelovčan
Dušan, Nova ulica 6, Domžale, EMŠO:
0604955500175 do 324/10000.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 5. 2009
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Dn 66/2009
Os-4000/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Simsič Dunje, Topniška ulica 43, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Zdravko Rus
iz Radovljice, na podlagi pogodbe št. 65
o kupoprodaji stanovanja v 3. nadstropju
enota A 36, v izmeri 30,90 m2 z dne 9. 1.
1985, sklenjene med Planum investicijski
razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal
direktor Jože Mikeš, po pooblastilu Gradbenega podjetja Bohinj, kot prodajalcem
in ZIL – TOZD Urbanizem LUZ, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 23, ki ga je zastopal
direktor Igor Jurančič, dipl. ing. arh., kot
kupcem, katere predmet je odprodaja stanovanja v objektu »Planika« v 3. nadstropju
enota A 36, v izmeri 30,90 m2 na parc. št.
157 in 158/1 k.o. Bohinjska Bistrica, glede
nepremičnin parc. št. 158/28 in parc. št.
158/27, vpisanih pri vl. št. 988 k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn 66/2009 z dne
20. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist osebe: Simsič
Dunja, Topniška ulica 43, 1000 Ljubljana,
EMŠO: 2410943505234, do 306/10000.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 5. 2009
Dn 1835/2008
Os-3682/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 4. 2008, Dn 1835/2008, na predlog predlagateljev Aleksandra Kotnika, Rifnik 12a,
Šentjur, in Darje Kotnik, Breg 6, Zreče, ki ju
zastopa Bojana Šelih, odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare
hipoteke, in sicer zastavbne pravice za dedno terjatev v znesku 9.000 din, vložen dne
6. 9. 1972, pod Dn 904/72, vpisane na podlagi sklepa o dedovanju Občinskega sodišča
v Slovenskih Konjicah z dne 18. 5. 1972,
opr. št. O 1223/71-13, v korist upnice Jožefe
Golenač. Hipoteka je vknjižena pri parc. št.
677/5, vpisani v vl. št. 1061, k.o. Zreče.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 5. 2009
Dn 2472/2008
Os-3892/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 28. 4. 2009, Dn 2472/2008,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 4. 2. 1992,
št. 4/92, sklenjene med Kmetijsko zadrugo
Slovenske Konjice, kot prodajalcem ter Romanom Kotnikom, Na gmajni 6, Vitanje, in
Ivano Kotnik, Na vasi 22, Vitanje. Listina se
nanaša na prodajo stanovanja, št. 42 (ident.
št. 1095-201-2), v 3. in 1. etaži, v izmeri
86,27 m2, Na vasi 22, Vitanje, vpisanega
v vl. št. 444, k.o. Vitanje. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev.

S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 5. 2009
Dn 1836/2008
Os-3893/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 4. 2009, Dn 1836/2008, na predlog predlagateljev Ivana Golenača in Terezije Golenač, oba stanujoča Breg 6, Zreče, ki ju
zastopa Bojana Šelih, odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare
hipoteke, in sicer zastavne pravice za dedno terjatev v znesku 9.000 din, vložene
dne 6. 9. 1972, pod Dn 904/72, vpisane
na podlagi sklepa o dedovanju Občinskega
sodišča v Slovenskih Konjicah z dne 18. 5.
1972, opr. št. O 1223/71-13, v korist upnice
Jožefe Golenač. Hipoteka je vknjižena pri
nepremičninah, vpisanih v vl. št. 105, k.o.
Zreče in v vl. št. 294, k.o. Zreče.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave tega oklica vložita
ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 5. 2009
Dn 603/2009
Os-3748/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Ekrema
Salihovića, Kardeljev trg 3, Velenje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe št.
1621/08/93-A z dne 19. 8. 1993 o prodaji
stanovanja št. 20 v 3. nadstropju stanovanjske hiše na Kardeljevem trgu 3, Velenje,
v skupni izmeri 85,41 m2, ki je bila sklenjena med prodajalcem Rudnik lignita Velenje,
zastopanem po Janku Luknerju, dipl. soc.,
članu PO RLV in kupcema Srečkom Javornikom, EMŠO 0905947500018 in Ido Javornik, EMŠO 0804953505160, oba stanujoča
Kardeljev trg 3, Velenje.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 3562/20 k.o. Velenje,
z oznako 20.E stanovanjski del stavbe št.
20 v 5. in 1. etaži Kardeljev trg 3, Velenje,
v velikosti 87,60 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe z imenom: Ekrem Salihović,
EMŠO 3005958183308 in Suvada Salihović, EMŠO 3006967188319, oba stanujoča
Kardeljev trg 3, Velenje, za vsakega do ene
polovice.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Ekrema in Suvade Salihović, oba
Kardeljev trg 3, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 5. 2009
Dn 1050/2009
Os-4472/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, v zemljiško
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knjižni zadevi začeti na predlog Alojza Serša,
Keršičeva cesta 29, Trbovlje, ki ga zastopa
odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, s sklepom z Dn št. 1050/2009 z dne 3. 6. 2009,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta
1979, sklenjene med Frančiško Potisek, roj.
Ravnikar, Ilica 285a, Zagreb, kot prodajalko,
in Alojzem Seršem, Keršičeva cesta 29, Trbovlje, kot kupcem.
Predmet prodaje po navedeni listini
je parc. št. 542 k.o. Jablanica, površine
5,422 m2.
Po izjavi predlagatelja se je izvirnik navedene listine izgubil.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Alojza
Serše, roj. 17. 6. 1931, Keršičeva cesta 29,
Trbovlje, do 1/2.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 3. 6. 2009
Dn 1049/2009
Os-4473/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Janka Serša,
Keršičeva cesta 29, Trbovlje, ki ga zastopa
odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, s sklepom z Dn. št. 1049/2009 z dne 3. 6. 2009,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogdobe iz leta
1979, sklenjene med Frančiško Potisek, roj.
Ravnikar, Ilica 285a, Zagreb, kot prodajalko,
in Jankom Seršem, Keršičeva cesta 29, Trbovlje, kot kupcem.
Predmet prodaje po navedeni listini
je parc. št. 542 k.o. Jablanica, površine
5,422 m2.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Janka
Serša, roj. 22. 4. 1954, Keršičeva cesta 29,
Trbovlje, do 1/2.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 3. 6. 2009
Dn 1721/2008
Os-3894/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 28. 4. 2009, Dn 1721/2008,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 3.
1993, sklenjene med Comet Holding umetni
brusi in nekovine d.o.o., Zreče, kot prodajalcem ter Anico Hren in Vladom Rožičem, oba
stanujoča Cesta na Roglo 19, Zreče, kot
kupcema. Listina se nanaša na prodajo stanovanja, št. 12.E, v izmeri 53 m2, Cesta na
Roglo 19, Zreče, vpisano v vl. št. 1030/12,
k.o. Zreče. Na navedeni nepremičnini je pre-

dlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagateljice Ane Hren, Cesta na Roglo
19, Zreče.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 5. 2009
Dn 4081/2008
Os-4474/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog družbe Raiffeisen Leasing d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska cesta 30, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe
o prodaji stanovanja, z dne 11. 3. 1992,
sklenjene med Industrijo usnja Vrhnika, kot
prodajalcem in Toner Novakom, Vrhnika,
Voljčeva 1, kot kupcem. Predmet pogodbe
je bilo stanovanje v III. nadstropju večstanovanjske hiše na Vrhniki, Voljčeva 1, stanovanja št. 10 v stanovanjski hiši na parc. št.
2009/3, vl. št. 1252 k.o. Vrhnika, za nepremičnino: z identifikacijsko št. 11.E (2002 933
11) – stanovanje št. 10 v 5. etaži s shrambo
št. 10 v 2. etaži v izmeri 74,24 m2, na naslovu Vrhnika, Voljčeva cesta 1, 1360 Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist imetnika: Raiffeisen Leasing d.o.o.,
matična št. 1545884, Ljubljana, Tivolska cesta 30, na podlagi te listine, dodatka k tej
pogodbi, overjenega pod št. Ov 4590/01
pri notarju Andreju Škrku v Ljubljani, dne
18. 9. 2001, prodajne pogodbe, z dne 8. 10.
2001 in kupoprodajne pogodbe, z dne 26. 3.
2003.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 6. 2009
Dn 4081/2008
Os-4475/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Karmen Toni z Vrhnike, Na Klisu
4a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe, št.
3/5-362-01/92-50, z dne 3. 8. 1992, sklenjene med Občino Vrhnika, kot prodajalcem
in Grubič Bredo, Vrhnika, Na Klisu 4a, kot
kupcem. Predmet pogodbe je bilo stanovanje v stanovanjski hiši na Vrhniki, Na Klisu
4a, stoječi na parc. št. 759, vpisani pri z.k.
vl. št. 2357 k.o. Vrhnika, trisobno stanovanje
št. 5, tretje nadstropje, za nepremičnino:
z identifikacijsko št. 5.E (2002-929-5) – stanovanje št. 5 v 4. etaži s shrambo št. 5 v 1.
etaži v izmeri 87,10 m2, na naslovu Vrhnika,
Na Klisu 4a, 1360 Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist imetnice: Karmen Toni, roj. 23. 8.
1961, s prebivališčem na Vrhniki, Na Klisu 4a, 1360 Vrhnika, na podlagi te listine,
aneksa, z dne 4. 2. 2000, potrdila, z dne
10. 5. 2000, notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, sestavljene v notarski pisarni
notarja Jožeta Dernovška v Ljubljani, opr. št.
SV 102/00, z dne 17. 2. 2000 in kupoprodajne pogodbe, z dne 18. 7. 2005.
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Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 18/2009
Os-2981/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožice Štefanič, Radoviči 28,
p. Metlika, ki jo zastopa pooblaščenec Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, proti
toženi stranki Francu Žlogarju, Bušinja vas
39, p. Suho, sedaj bivajoč na neznanem naslovu v Argentini, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja,
pcto 1.500,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 31. 3. 2009, postavlja začasnega zastopnika Francu Žlogarju, Bušinja vas 3a, Suhor, sedaj bivajoč
na neznanem naslovu v Argentini.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Franca Žlogarja, Bušinja
vas 3a, Suhor, sedaj bivajoč na neznanem
naslovu v Argentini vse do takrat, dokler leta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 31. 3. 2009
P 44/2009
Os-3264/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi
tožeče stranke Petra Barjakoviča, Žuniči 18,
Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti
toženim strankam 1. Ana Žunič, Žuniči 9,
Adlešiči, 2. Marija Žunič, Žuniči 15, Adlešiči, 3. Miha Žunič, na neznanem naslovu
v ZDA, 4. Miko Miketič, Žuniči 10, Adlešiči,
5. Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade RS, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, pcto 1.000 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 26. 3. 2009 postavilo začasnega
zastopnika, neznano kje bivajočemu Mihi
Žuniču, nazadnje stanujočemu na naslovu
Žuniči 12, pošta Adlešiči, nato pa na neznanem naslovu v ZDA oziroma njegovim
eventualnim dedičem prav tako neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je Vardjan Jože, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko oziroma neznane dediče
neznanega bivališča po neznano bivajočem
Mihi Žuniču, nazadnje bivajočemu na naslovu Žuniči 12, Adlešiči, nato pa neznano
kje v Ameriki, vse do takrat, dokler le-ta ali
njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 3. 2009
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I 1159/2005
Os-9949/08
V izvršilni zadevi upnika Jamstvenega
in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku
Sredojevič Branku, Zlato Polje 2, Kranj, ki
ga zastopa odvetnica Ladi Voršič iz Kranja,
zaradi izterjave 2.279,26 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Branku Sredojeviču,
Zlato Polje 2, 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 9. 12. 2008
P 856/2008
Os-3697/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ambrožič Elizabete,
Einspielerjeva 5/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, proti
toženi stranki 1. Svetlani Dunji Zajec, Via
Tito Minniti 20, Lecce, Italija, 2. Bredi Zajec,
Piazza Venezia 4, Trst, Itgalija, ki jo zastopa
Odvetniška družba Čeferin, o-o., d.o.o. iz
Grosuplja, 3. Orka d.o.o., Dvorakova ulica 5,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna
Čad iz Ljubljane, 4. Ivu Ambrožiču, Falkenstrasse 32, 81541 München, Nemčija, 5.
Eriki Ambrožič, sedaj Sell, Karl Bohm Strasse 99, 85598 Bldham, Nemčija, 6. Mirjam
Geilen, Holzapfelstrasse 31, 85635 Hohenkircen-Siegertsbrunn, Nemčija, ki jo zastopa
Boštjan Rejc, odvetnik v Ljubljani, zaradi
ugotovitve ničnosti poravnave, ugotovitve
lastninske pravice, na izstavitev listine in
dosego dejanj, ter zaradi plačila 694.325,00
EUR s pp, dne 23. 4. 2009 sklenilo:
1. Razreši se začasni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj, odvetnik Dušan
Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana,
in sicer glede drugotožene stranke Brede
Zajec.
2. Prvotoženi stranki Svetlani Dunji Zajec
se postavi začasni zastopnik, upravičen za
sprejemanje pisanj, odvetnik Dušan Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2009
VL 96502/2008
Os-3775/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžnici Mari Martić, Šolska ulica
12, Škofja Loka, zaradi izterjave 1.207,33
EUR, sklenilo:
dolžnici Mari Martić, Šolska ulica 12,
Škofja Loka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Miha Sotlar, Tavčarjeva 10, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
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P 856/2008
Os-3777/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ambrožič Elizabete,
Einspielerjeva 5/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, proti
toženi stranki 1. Svetlani Dunji Zajec, Via
Tito Minniti 20, Lecce, Italija, ki jo zastopa
Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. iz
Grosuplja, 2. Bredi Zajec, Piazza Venezia
4, Trst, Italija, ki jo zastopa Odvetniška
družba Čeferin o.p., d.o.o. iz Grosuplja,
3. Orka d.o.o., Dvorakova ulica 5, Ljub
ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Čad
iz Ljubljane, 4. Eriki Ambrožič, sedaj Sell,
Karl Bohm Strasse 99, 85598 Baldham,
Nemčija, 5. Mirjam Geilen, Holzapfelstrasse 31, 85635 Hohenkircen-Siergertsbrunn,
Nemčija, ki jo zastopa Boštjan Rejc, odvetnik v Ljubljani, zaradi ugotovitve ničnosti
poravnave, ugotovitve lastninske pravice,
na izstavitev listine in dosego dejanj, ter
zaradi plačila 694.325,00 s pp, dne 11. 5.
2009 sklenilo:
razreši se začasni zastopnik, upravičen
za sprejem pisanj, odvetnik Dušan Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, in sicer
glede prvotožene stranke Svetlane Dunje
Zajec.
Četrtotoženi stranki Eriki Ambrožič, sedaj
Sell se postavi začasni zastopnik, upravičen
za sprejemanje pisanj, odvetnik Dušan Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2009
VL 93942/2008
Os-3909/09
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 Hermania Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžnici Enisi Huskić,
Heroja Verdnika 40, Jesenice, zaradi izterjave 892,06 EUR, sklenilo:
dolžnici Enisi Huskić, Heroja Verdnika
40, Jesenice, 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.
Mojco Košir, Cesta železarjev 8b, Jese
nice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009

VL 74050/2008
Os-3907/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici
Cvetki Verbič, Slape 29, Ptujska gora, zaradi izterjave 867,03 EUR, sklenilo:
dolžnici Cvetki Verbič, Slape 29, Ptujska
gora se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2008

VL 60418/2008
Os-3911/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika OI Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Tanji
Rebolj, Linhartova 17, Ljubljana - dostava,
zaradi izterjave 25,01 EUR, sklenilo:
dolžnici Tanji Rebolj, Linhartova 17, Ljub
ljana - 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.
Marto Petrovčič, Dunajska 17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2008

VL 99655/2008
Os-3908/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžnici Tadeji Ravšl, Klinetova 8, Maribor, zaradi izterjave 1.263,16
EUR, sklenilo:
dolžnici Tadeji Ravšl, Klinetova 8, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Alenko Cerar, Kersnikova ulica 6, 1000
Ljubljana.

VL 45600/2008
Os-4177/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Tomažu Kačiču, Badovinčeva ulica 18, Laško, zaradi izterjave 775,92
EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Kačiču, Badovinčeva
ulica 18, Laško, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Orter Divjak Karmen, Šlandrov trg
20a, Žalec.
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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 24. 3. 2009
VL 36773/2008
Os-4223/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Mihu Žaklju, Celovška cesta
108, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.394,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Žakelj, Celovška cesta
108, Ljubljana - dostava se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Goda, Dunajska 22, 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 6. 4. 2009
Ig 1727/2003
Os-3591/09
V izvršilni zadevi upnika Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Stražar Mitja, Kolodvorska
11, Ljubljana, zoper dolžnika Maurice Eilec,
Bernekerjeva ulica 3, Maribor, zaradi izterjave 2.395,17 EUR s pp, na podlagi sklepa
Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. 0521
Ig 1727/2003, z dne 28. 4. 2009, v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), se
dolžniku za začasnega zastopnika postavi odvetnika Nenada Zečevića, Trg Leona
Štruklja, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 2009
P 99/2004
Os-2903/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Urški Jazbar v pravdni zadevi tožeče stranke Giorgio Tatari, Via dei Gelsi 7,
Sacile, Italija, zoper toženo stranko Zorana
Simčiča, Kojsko 85, Kojsko, zaradi plačila
5.000 EUR, sklenilo:
Na podlagi prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku se tožeči stranki Giorgiou Tatari, Via dei Gelsi 7,
Sacile, Italija, imenuje začasni zastopnik,
upravičen za sprejemanje pisanj v Republiki
Sloveniji, odvetnik Simon Čehovin iz Nove
Gorice, Tolminskih puntarjev 4. Tožnika se
obvešča o tem, da mu je sodišče postavil
začasnega zastopnika za sprejemanje pisanj, ki bo sprejemal pisanja zanj, dokler ne
bo imenoval svojega pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 3. 2009

I 1206/2007
Os-3928/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d.
Novo mesto, Seidlova 5, Novo mesto, zoper
dolžnika Dejana Grmovška, sedaj neznanega bivališča (prej Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica – dostava, zaradi izterjave terjatve, dne 5. 3. 2009 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Dejanu Grmovšku, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico odvetnico Branko Mevlja Turk iz Nove Gorice, Ulica
Gradnikove brigade 53, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 1206/07,
vse 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 Novi Gorici
dne 18. 5. 2009
I 1980/2006
Os-9766/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Inter auto d.o.o. PE
Koper, Bravničarjeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Tratnik, Sočan, Bogataj,
Miklošičeva 38, Ljubljana, proti dolžniku Sadeta Šubic, Gallusova 3, Piran - Pirano, zaradi izterjave 333,09 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1980/2006 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 11. 2008
P 123/2008
Os-4180/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Irene Benčič, Križ
229, 6210 Sežana, ki jo zastopa odvetnik
Dušan Lezenik iz Sežane zoper toženo
stranko Franca Filipčiča, Filipčje Brdo 4,
6210 Sežana zaradi pridobitve lastninske
pravice s priposestvovanjem (pcto. 7.500,00
EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki Francu Filipčiču, Filipčje Brdo 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 21. 5. 2009
postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja
1, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 5. 2009
P 7/2009
Os-3927/09
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v pravdni zadevi tožeče stranke Miroslava Gašperčiča, Soča 3,
Soča, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zoper toženo stranko
Marijo Kravanja, Soča 2, sedaj neznanega
bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice na nepremičnini, na podlagi določil prve-
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ga odstavka in 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP, toženi stranki Mariji Kravanja postavilo
začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar,
odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v tej pravdni zadevi vse do takrat, dokler tožena stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 5. 2009
P 18/2009
Os-4174/09
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v pravdni zadevi tožeče stranke Stanislave Šeklija, Jedvšček 5,
Kobarid, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Ivana Makuca v Tolminu, zoper toženi stranki Franca Šeklija in Rafaela Šeklija, oba
Jevšček 64, Kobarid, sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice
na nepremičnini, na podlagi določil prvega
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
toženima strankama Francu Šekliju in Rafaelu Šekliju postavilo začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala toženi
stranki v tej pravdni zadevi vse do takrat,
dokler toženi stranki sami ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da jima je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009
P 20/2009
Os-4175/09
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v pravdni zadevi
tožeče Tomi – Kastelec d.o.o., Na Tratah
22, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zoper toženo stranko Antona Kendo, Bovec 340, sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice na nepremičnini, na podlagi
določil prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, toženi stranki Antonu Kendi
postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj
Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v tej pravdni zadevi vse do takrat,
dokler tožena stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009

Oklici dedičem
D 171/2009
Os-4015/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Silvanu Mastnaku, sinu Jožefa Mastnaka, rojenem
7. 11. 1923, državljanu Republike Slovenije,
vdovcu, umrlem 17. 1. 2009, nazadnje stan.
Celestinova ulica 11, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil vdovec, potomcev ni imel, tudi njegova
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starša sta že pokojna. Zapustnik je imel
brate in sestre. Nekateri izmed njih so tudi
že umrli. Glede na navedeno pridejo poleg
zapustnikovega brata Ivana Mastnaka in zapustnikove sestre Neže Leskovšek v poštev
še drugi zakoniti dediči drugega dednega
reda, torej potomci njegovih bratov, sester,
katerih osebni podatki in podatki o stalnih
prebivališčih sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2009
D 246/2008
Os-3331/09
Peroša Peter iz Marezig, Labor 39, je
dne 13. 2. 2008 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2009
D 218/2008
Os-4125/09
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Johanu Leganu,
roj. 25. 2. 1859, nazadnje stanujočem Podgozd 2, Žužemberk, izdaja oklic: pozivajo
se neznani dediči po pokojnem Johanu (tudi
Janezu) Leganu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 5. 2009
D 466/2008
Os-4192/09
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Murgelj
iz Jablana 30, Mirna Peč, roj. 3. 11. 1919
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in umrli 7. 8. 2008, izdaja oklic: poziva se
dedinja pokojne Jožefe Murgelj, Anna Zeller,
ZDA, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 5. 2009

Zapustnik Janez Markovič iz Svinjskega
11, Šentjanž, ni napravil oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
v roku enega leta od objave oklica kot dediči po pok. Janezu Markoviču. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 4. 2009

D 175/2008
Os-3446/09
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče
zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Otoničarju, pokojnega Matije, roj. 11. 11.
1931, nazadnje stanujočem Postojna, Hrašče 103, ki je umrl dne 20. 4. 2008.
V krog njegovih zakonitih dedičev spadajo tudi potomci zapustnikove pokojne sestre
Ivane Loytchenko, ki jih sodišče poziva, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 4. 2009

D 285/08
Os-3290/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Benčiču, pok. Jožefa,
roj. 12. 9. 1900, ki je umrl 24. 10. 1968, iz
Hrpelj 27.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 3. 2009

D 309/2008
Os-3478/09
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Škrila Mariji,
hčeri Jagarinec Jakoba, roj. 12. 8. 1927,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
13. 1. 2008, nazadnje stan. Tovarniška cesta 1, Kidričevo.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev po pokojni
Škrila Mariji, 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 dneva objave tega
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 4. 2009
D 28/2009
Os-3416/09
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po dne 10. 5. 1946
umrlem Janezu Markoviču, roj. 18. 9. 1923,
nazadnje stan. Svinjsko 11, Šentjanž, opr.
št. D 28/2009.

Oklici pogrešanih
N 7/2008
Os-4126/09
Pogrešani Anton Sarka je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnin vpisanih
v vl. št. 686 k.o. Bovec. Ta vpis je bil v zemljiški knjigi opravljen v letu 1935 in se kasneje
ni spreminjal. Pogrešani je med domačini
neznana oseba, saj ga po imenu ne pozna
nihče in nihče zanj ni nikoli slišal. Podatkov
o pogrešanem tudi matični urad v Bovcu
nima. Naslov pogrešanega Dvor 63, Bovec,
ne obstaja več.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4/d, Kobarid.
Sodišče s tem oklicem poziva pogrešanega, da se oglasi. Tisti, kdor bi karkoli vedel o pogrešanemu oziroma njegovi smrti
pa naj to sporoči sodišču v treh mesecih od
objave oklica, sicer bo sodišče po poteku
tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Mlinarič Uroš, Prešernova cesta
36, Radomlje, zavarovalno polico, št.
50500021160, izdala zavarovalnica KD
življenje. gns-304803
Muhič Elizabeta, Bresnica 51, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 41601000531.
gnn-304833
Muhič Janez, Bresnica 51, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 41601003661.
gno-304832
Senčar Emil, Gorišnica 81/b, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 50500107407, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnf-304816
Taler Drago, Jelovška cesta 43/a,
Bohinjska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 8139407, izdala zavarovalnica Triglav.
gne-304817
Zakrajšek Gašper, Polakova ulica
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 01
000007294, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gnc-304769

Spričevala preklicujejo
Ahmeti Kaltrina, Ulica 1. maja 18,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2006. gng-304765
Akrapović Timotej, Rožna dolina , Cesta
VIII/10A, Ljubljana, indeks, št. 27005533,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnm-304809
Balantič Barbara, Kortina 9, Pobegi,
spričevalo o končani OŠ Tone Čufar
Jesenice. gnm-304759
Bezjak Boštjan, Veliki Ločnik 63, Turjak,
spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika
Kajuha Ljubljana, št. 300/325, izdano leta
1989. gnp-304781
Blažič Taja, Partizanska 36, Grosuplje,
spričevalo 7. razreda OŠ Božidarja Jakca
Ljubljana, izdano leta 2007. gnk-304811
Cipot Majda, Predanovci 10, Puconci,
diplomo SCTPU Murska Sobota, izdana na
ime Škrilec Majda, leta 1985. gnu-304776
Čikič Urban, Zasip, Rebr 15, Bled,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ prof. dr. Josip
Plemelj Bled. gny-304797
Čulk Senka, Trg 4, Radeče, spričevalo
Srednje pedagoške šole v Celju, izdano
leta 1964, izdano na ime Brkovič Senka.
gng-304840
Feuš Denis, Ulica bratov Pihler 20,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole, izdano leta 1998.
gnj-304837
Florjančič
Anita,
Podsmrečje
6,
Blagovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, št.
616, izdano leta 1994, izdano na ime Levec
Anita. gnq-304855
Fridrih Sara, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano leta 2008. gnu-304801

Godina Maruša, Strojeva ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Toneta
Čufarja, izdano leta 2007. gny-304872
Gorenšek David, Libeliče 23, Libeliče,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole-tehnik zdravstvene nege. gnk-304761
Gregorc Jaka, Clevelandska 49,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Splošne
gimnazije Anton Aškerc Ljubljana, izdano
leta 2007. gns-304828
Hlastec Nejc, Prešernova 6, Zreče,
spričevalo 9. razreda OŠ Zreče, izdano leta
2008. gng-304815
Jelić Alen, Kotnikova ulica 18, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnx-304773
Jeretina Matjaž, Vrhovlje 5, Lukovica,
spričevalo 7. razreda OŠ Janko Kersnik
Brdo, izdano leta 2007. gnl-304789
Jurkovič Uroš, Paričjak 28, Gornja
Radgona, indeks, št. 22069570, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnp-304831
Kašič Tjaša, Jurčeva ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 2007. gni-304813
Kejžar Emil, Šercerjeva 37, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske
in elektro šole Jesenice, izdano leta 1980.
gnp-304856
Keranovič Sejad, Danile Kumarjeve
2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra
srednjih šol Domžale, izdano leta 1979.
gnx-304873
Klim Klara, Orlova ulica 14, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča
Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-304819
Klobas Simon, Proletarskih brigad 20,
Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za
pomočnika natakarja, izdano leta 1998.
gnk-304836
Knez Rok, Kreševa ulica 12, Slovenj
Gradec, letno spričevalo Srednje šole
Ravne na Koroškem - elektrotehnik, izdano
leta 2006. gnb-304799
Kodrič Nevenka, Hlaponci 36, Polenšak,
spričevalo Kmetijske tehnične šole Ptuj (
3+2 ). gnx-304798
Kolenc Jožko, Križ 7, Trebnje, spričevalo
1. letnika Srednje strojne šole v Novem
mestu - avtoservisni tehnik, izdano leta
2007. gnf-304766
Kondič Tina, Cesta v Šmartno 49,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnc-304869
Koprivnikar Anže, Senožeti 33/a, Dol pri
Ljubljani, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnf-304866
Kovačič Tadej, Rakitna 46, Preserje,
spričevalo o končani OŠ Preserje, izdano
leta 1999. gnl-304810
Kreić Nikola, Demetrova 4, 43000
Bjelovar, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, št.
9-1976/77, izdano leta 1977. gnu-304851
Križman
Andreja,
Privoz
3/a,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne usposobljenosti
za računovodje, št. 201/96 z dne 14. 12.
1996. gnj-304862

Lazanski Eva, Janezova cesta 6, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 2008. gne-304867
Majcen Janez, Šentilj pod Turjakom 83,
Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 5. letnika Srednje kovinarske
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 2000.
gnh-304839
Majkić Branislav, Ulica Hermana
Potočnika, Ljubljana, spričevalo 2. letnika
Srednja šola PTT, izdano leta 1992.
gnj-304787
Marković Dragan, Krvavška ulica 15,
Vodice, spričevalo 1. letnika in obvestilo
o uspehu drugega letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - smer tehnik
kuharstva, izdano leta 1992. gnv-304825
Masten Valentina, Steletova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani. gnv-304800
Matič Veronika, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime
Čerina Veronika. gnt-304802
Medja Jan, Knezov Štradon 17/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnh-304864
Mlakar Matej, Velika vas 40/a, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 5. letnika in spričevalo
o poklicni maturi Šolskega centra Novo
mesto - elektrotehnik, elektronik, izdano leta
2002 in 2003. gnx-304827
Nedeljković Zlatko, Komanova ulica
2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole smer ULGM v Ljubljani.
gng-304790
Novak Grega, Strniševa ulica 20,
Ljubljana, diplomo Pedagoške fakultete
Ljubljana - smer likovna pedagogika, izdana
leta 1996. gnh-304764
Pilipovič Miroslav, Gubčeva 4, Krško,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
38/2009. gnl-304860
Ravnik Janez, Srednja vas 20, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo o zaključnem
izpitu SLŠ Škofja Loka, izdano leta 1998.
gnz-304796
Ravnik Janez, Srednja vas 20, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesne šole Škofja Loka, izdano leta
1998. gnu-304826
Rituper Boštjan, Pečarovci 21, Mačkovci,
indeks, št. 41210127, izdala Medicinska
fakulteta Ljubljana. gnn-304783
Sevšek Andrej, Novi dom 32/a, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 1996. gnr-304854
Skitek Nejc, Opekarska cesta 13d,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2007, 2008. gnz-304871
Slak Matej, Cankarjeva 6/a, Brežice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2003 in 2004. gnb-304795
Sluga Elvira, Vrhpolje 73/b, Vipava,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Postojna, izdano leta 1980 in 1981, izdano
na ime Semenič Elvira. gnb-304770
Stanišić Aleksandra, Pot na Labar 29C,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Zalog,
izdano leta 2007. gni-304788
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Stariha Jože, Borovniško naselje 2,
Kisovec, spričevalo Srednje strojne in
kovinarske šole v Trbovljah, št. 15/97 natakarski pomočnik, izdano leta 1997.
gnh-304814
Stupar Sonja, Kandijska cesta 77, Novo
mesto, indeks, št. 11140120217, izdala Višja
strokovna šola Brežice. gnd-304843
Šoster Tjaša, Prešernova ulica 18,
Šentjur, indeks, št. 50050918, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnb-304820
Špacapan Katarina, Rožna ulica
19, Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2007. gnq-304830
Šturm Brina, Lesno Brdo 66, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 2007. gnw-304849
Šturm Peter, Žabnica 65, Žabnica,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju - ekonomsko komercialni tehnik.
gnr-304829
Tratnik Darija, Sp. Kanomlja 38/b,
Spodnja Idrija, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1992, izdano na ime Medved
Darija. gnf-304791
Trumić Sadik, Maoča, Brčko, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene,
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gni-304838
Winkler Jana, Čepovan 61, Čepovan,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega
centra Nova Gorica - kmetijski tehnik, izdano
leta 1983 in 1984. gnm-304859
Zidar Erika, Maistrova ulica 8, Ilirska
Bistrica, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole Srečka Kosovela Sežana,
izdano leta 2005. gnn-304808
Zrimšek Staša, Ljubljanska cesta
39, Šmarje-SAP, spričevalo o končani
OŠ Škofljica, izdano na ime Zorc Staša.
gnn-304812
Zupanič Ivan, Škorba 15, Hajdina,
spričevalo OŠ Hajdina. gnv-304775
Žižek Ajda, Rovte 106/a, Rovte, indeks,
št. 21041000, izdala FDV Ljubljana.
gnw-304778

Drugo preklicujejo
AMIGOS d.o.o., Orlova ulica 26, Ljubljana,
dovoljenje za delo, št. 04244236792, izdano
na ime Juković Esad. gno-304807
Berce Branka, Gradnikova 4, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19935243,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnt-304852
Birk Milan, Cesta na Markovec 36,
Koper - Capodistria, potrdilo o opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
605508, izdana pri Ministrstvu ta promet,
leta 1997. gne-304842
Bratuša Brigita, Celovška 145/a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
07070111, izdala Fakulteta za varnostne
vede. gnn-304858
Čerin Matic, Ob potoku 35, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnz-304771
Čretnik Damjan, Sele 1, Gorica pri
Slivnici, dovoljenje za civilno letalstvo licenciranje letalskega osebja, št. 002/3244
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- pilot jadralnega padala, učitelj jadralnega
padala in tandem pilot jadralnega padala.
gnw-304824
Danko Franc s.p., Malečnik 149,
Malečnik, licenco skupnosti za vozilo
Mercedez Benz Actros 2640K, reg. št. MB
M8-83K. gni-304763
Dodaj Skender, Novo polje, Cesta
III/24, Ljubljana - Polje, dovoljenje za
delo, št. 0424/4229588 z dne 5. 6. 2008.
gnm-304784
Evdjenić Goran, Janševa 2/a, Ljubljana,
dovoljenje za zaposlitev, št. 04244241185.
gnb-304845
Ficko Andrej, Gornji Črnci 13, Cankova,
študentsko izkaznico, št. 63060357, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gny-304822
Hajdar Hoti, Pot na Ulako 7/a, Stari trg pri
Ložu, delovno dovoljenje, št. 0424/4252722
z dne 27. 2. 2009. gny-304772
Hysenaj Jetmir, Tominčeva 38, Kranj,
dovoljenje za delo, št. 04244244354.
gnx-304823
Jančar Cafuta Maja, Posavskega
18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnd-304868
Koli Šped, d.o.o., Savska 22, Kranj,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, izdano na ime
Sladič Slavko, Olševek 79, 4205 Preddvor.
gnr-304779
Koli Šped, d.o.o., Savska 22,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013898001, izdana na ime Mujagić
Mirsad. gnz-304821
Kranjec Andrej, Lendavska ulica 19a,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
28030731, Fakulteta za matematiko in
fiziko. gnw-304874
Lovšin Draginja, Rakitnica 55, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 01005467,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnd-304793
Oberžan Leo, Brilejeva 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202074, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana, na ime Draščič
Leo. gne-304792
Petač Žiga, Grafenauerjeva 43, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-03262-0/05. gnm-304834
Petač Žiga, Grafenauerjeva 43, Ljubljana,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo, št.
3736-2-00848/07. gnl-304835
Pižmoht Miha, Levstikova ulica 9r,
Trebnje, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji. gnl-304760
Plohl Drago, Bukovci 91, Markovci,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5146/00-98, ser. št. VČ-1554/98.
gnx-304848
Podlogar Mateja, Želimlje 20, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 04035144,
Fakulteta za upravo. gnb-304870
Premrn Anja, Gregorčičeva 1, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 19484283,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnr-304804
Rus Trans d.o.o., Črnomaljska cesta 001,
Metlika, licenco, št. GE001855/03839/002,
ser. št. G 0301097. gnk-304861
Shala Naim, Vodnikova cesta 285,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244232846. gnv-304850
Simerl Bogdan, Majcenova cesta 24,
Trbovlje, potrdilo o opravljenem strokovnem

izpitu, izdano pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, leta 1988. gno-304857
Sokčević Mirko s,p., Ulica bratov
Praprotnik 21, Naklo, potrdilo za voznika
Tomović Dragana, št. 006652/MJ28-22205/2008, pridobljeno pri OZ Ljubljana.
gnq-304780
Street Tour d.o.o. Portorož, Liminjanska
cesta 94a, Portorož - Portorose, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500002403000,
izdano na ime Lasovan Brdar. gnn-304762
Šafarič Martina, Dragotinci 2, Sveti
Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico,
št. 30014039, izdala FKKT Ljubljana.
gnq-304805
Šilar Jasmina, Zbilje 3/c, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 01001210,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gno-304782
Škvorc Ian, Partizanska ulica 10,
Ivančna Gorica, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
gns-304853
Špehar Katja, Deteljica 5, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 19990429,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnk-304786
Štemberger Rok, Železna cesta
10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnv-304875
Šutanovac Lena, Rožna dolina cesta
I/21, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gny-304847
Tafilaj Salih, Valesova ulica 26, Maribor,
dovoljenje za delo, št. 0564560570, veljavno
do 9. 3. 2010. gnl-304785
Veršić Jernej, Korenjak 1/a, Zavrč,
študentsko izkaznico, št. 11080445,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gne-304767
Veselko Urška, Polje cesta VI/20,
Ljubljana - Polje, študentsko izkaznico,
št. 19411009, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnd-304768
Vidoni Tadeja, Mestni log II/42, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 25070160,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnz-304846
Vrbinc Sašo, Lončarska ulica 37, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 63030082,
izdala FRI Ljubljana. gng-304865
Vrenjak Lado, Trata 23, Radomlje,
licenco, št. 006848/003 za vozilo MAN
N6 TGM 15.240, reg. št. LJ 33-4KE.
gnd-304818
Vučko Simon, Gornja Bistrica 72,
Črenšovci, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006988000. gnf-304841
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Kolodvorska 15, Ljubljana,
štampiljko okrogle oblike, premera 32
mm z napisom »Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna
enota Ljubljana, 74«. gni-304863
Zupančič Tamara, Trubarjeva ul. 4,
Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
gimnazija Ljubljana. gnw-304774
Zver Miran, Skaručna 8/c, Vodice,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7683/00-98, ser. št. 0060/99 z dne
20.1.1999. gnp-304806
Žavbi Andrej s.p., Zbilje 61 B, Medvode,
licenco, št. 011381/002 za vozilo z reg. št.
LJ 69-0JN. gng-304844
Žižek Ajda, Rovte 106/a, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 21041000, izdala
FDV Ljubljana. gnx-304777
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ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA (ZVCP-1)
(neuradno prečiščeno besedilo)
z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Mitjana Bizjaka,
Rafaela Viltužnika ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Po letu 2004 je pri Založbi Uradni list RS v knjižni obliki ponovno izšel
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Avtorja uvodnih pojasnil
k zakonu Mitjan Bizjak in Rafael Viltužnik na 74 straneh razlagata
posamezne zakonske določbe in pri tem še posebej opozarjata na
spremembe zakona.
ZVCP-1E, sprejet v letu 2008, je po obsegu in vsebini največja novelacija
Zakona o varnosti cestnega prometa, saj je v 106 členih posegel na tako
rekoč vsa področja, ki jih ureja ta zakon. Osnovno vodilo pri pripravljanju
besedila zakona je bilo zagotoviti večjo varnost oziroma zmanjšati najhujše
posledice prometnih nesreč. Uvedba novitet, to je zvišanje nekaterih kazni,
možnost zasega motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, ukrep
obveznega pridržanja voznika vozila, ki je zaloten pri najhujših prekrških,
uvedba novih kategorij vozniškega dovoljenja, širitev pooblastil občinskih
redarjev …, naj bi omogočila, da bi bili udeleženci cestnega prometa ob
hkratni poenostavitvi postopkov po Zakonu o prekrških obravnavani
hitreje, primarni učinek zagroženih sankcij pa bi bil s tem učinkovitejši.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 43 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-432-9
Število strani: 341
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Spremembe in dopolnitve ZVCP-1E so natisnjene polkrepko, knjigo
pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje
posameznih členov.
Knjigo priporočamo pravnim in ﬁzičnim osebam, skratka vsem, ki so
kakorkoli povezani s prometom, bodisi kot aktivni udeleženci ali le kot
»opazovalci«.
Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani http://www.uradni-list.si/3
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