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Javni razpisi
Št. 430-43/2009/4
Ob-4802/09
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, 24/05, Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo – ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št.
113/05, 126/07), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 127/06 in 14/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 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,
26/09, 31/09 – popr.), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), 1. Poziva k oddaji predlogov v okviru skupnega
EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted
Living), z dne 25. 4. 2008, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis št. 430-43/2009
za sofinanciranje projektov AAL
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00,
faks 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/,
e-pošta: gp.mvzt@gov.si. (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo je nacionalna koordinacijska točka skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), ki obravnava tematike
s področja podpornih tehnologij in storitev
za samostojno življenej za starejše in invalide ter druge ljudi s posebnimi potrebami.
Splošni cilj programa je izboljšati kakovost življenja starejših in okrepiti industrijsko
osnovo v Evropi z uporabo informacijskih
in komunikacijskih tehnologij (IKT). Skupni
program AAL se izvaja s strani združenja
AAL, katerih člani so partnerske države.
V združenje AAL je pristopila tudi Slovenija,
ko je podpisala sporazum med Združenjem
AAL in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V sporazumu je med
drugim opredeljeno tudi, da Združenje za
vse članice izvaja skupne pozive za projekte, članice pa se jih zavežejo sofinancirati
v okviru nacionalnih partnerjev pri projektih,
ki so bili pri razpisnih postopkih uspešni.
Z namenom večjega črpanja sredstev,
ki so na voljo skozi programe EU, ter z namenom spodbujanja projektov za kakovostno staranje in čim višjo stopnjo e-vključenosti, želi Ministrstvo za visoko šolstvo,

znanost in tehnologijo z javnim razpisom in
upoštevanjem načel nediskriminatornosti in
transparentnosti sofinancirati najuspešnejše
slovenske partnerje na EU razpisu AAL za
leto 2008 v okviru prvega poziva k oddaji
predlogov v okviru skupnega EU programa
AAL 2008 (Ambient Assisted Living), z dne
25. 4. 2008. Relevantna razpisna dokumentacija za prijavo projekta se nahaja na
povezavi: http://www.aal-europe.eu/Published/aal-2008-1/aal-2008-1-call-text.
Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil
namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo
drugim, komercialnim uporabnikom.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Formalni pogoji za prijavo so:
– vloga mora biti pripravljena na obrazcih
iz razpisne dokumentacije,
– prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do države,
– prijavitelj za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz
državnega in lokalnega proračuna.
Pogoji, navedeni v tej točki morajo biti
izpolnjeni in so predmet preverjanja pred
začetkom ocenjevanja. V primeru, da kateri koli od naštetih pogojev ni izpolnjen, se
ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne.
Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj,
napačni in to ugotovi kadarkoli v času javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko
razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
od njega zahteva vračilo sredstev v skladu
s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki predstavljajo člana konzorcija ter so oddali vlogo na EU razpisu za ALL za leto 2008
v okviru prvega poziva k oddaji predlogov
v okviru skupnega EU programa AAL 2008
(Ambient Assisted Living), z dne 25. 4. 2008
in so bili izbrani za sofinanciranje s strani
EU.
Merila: popolne vloge in vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 1.4.1. razpisne dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija,
ki jo imenuje minister in jo bodo sestavljali
strokovni sodelavci Ministrstva, na osnovi
naslednjih meril.
X1: Skladnost s cilji
Vsebina je relevantna, skladna s cilji
programa AAL in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je v skladu z EU
razpisom programa ALL, v okviru 1. poziva
k oddaji predlogov v okviru skupnega EU

programa AAL 2008. Pričakovani vpliv predlaganega celotnega programa dela kot tudi
posameznih faz je ustrezen in to tako v času
sofinanciranja projekta kot tudi po izteku obdobja sofinanciranja (do največ 50 točk):
– prijava skladna s cilji programa AAL
+ 10 točk,
– prijava skladna z EU razpisom AAL (1.
klic) + 20 točk,
– vpliv prijave je dolgoročen + 20 točk.
X2: Kakovost prijave
Predlog je pregleden, ekonomičen in ima
realno finančno konstrukcijo (do največ 50
točk):
– predlog ima pregleden spisek aktivnosti in finančno konstrukcijo + 15 točk,
– predlog ima realno finančno konstrukcijo + 15 točk,
– predlog ima realno izvedljiv spisek aktivnosti + 20 točk,
Y: skupno število zbranih točk (največ
100 točk).
Formula za izračun zbranih točk:
Y=X1+X2.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo zbrali
70 točk ali več. Za sofinanciranje se bo glede na zaprošena sredstva v vlogah in oceno projekta, izbralo toliko najvišje uvrščenih
vlog, kolikor je razpoložljivih sredstev za ta
javni razpis. Kolikor za zadnjega, ki še sodi
v krog izbranih projektov, ni na voljo toliko
sredstev, da bi se ga lahko sofinanciralo
v višini, zahtevani v vlogi, se prejemniku
ponudi v podpis pogodba z višino sredstev,
ki so na razpolago. V primeru, da se prijavitelj ne odloči za podpis pogodbe, sredstva
ostanejo neporabljena in se ne ponudijo naslednjemu uvrščenemu projektu.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa,
znaša 121.219 EUR (z vključenim DDV) za
obdobje trajanja projekta največ eno leto.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6771 – Mednarodno sodelovanje na področju razvoja informacijske družbe. Nosilec
postavke je Marjan Turk.
5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2009.
6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, do 10. 7. 2009, do 14.
ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje

Stran

1686 /

Št.

48 / 26. 6. 2009

»Projekti AAL-1.« in številko objave razpisa
v Uradnem listu RS na prednji strani ter
polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki, ne glede na način dostave, prispejo na ministrstvo
do 10. 7. 2009, do 14. ure. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za
informacijsko družbo, Kotnikova 19A, 1000
Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 13. 7.
2009, ob 13. uri. Strokovna komisija bo vse
pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
ali prek elektronskega poštnega naslova:
robert.gustin@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh
ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-21/2009-1
Ob-4803/09
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 Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Cipra o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti (Uradni list RS-MP, št. 12/2000) ter
Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper pri
raziskavah in razvoju, podpisanega dne 21.
septembra 2007 v Ljubljani, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Ciper 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 ciprskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010–2011 na skupno
dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistike.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Ciper.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
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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 Republiko Ciper,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih ciprskih 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).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
ciprski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni
instituciji (na Cipru: Research Promotion Foundation of Cyprus, www.research.org.cy).
Kontaktna oseba na ciprski strani je Georgia
Kleanthous, e-pošta: gkleanthous@research.org.cy.
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.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna vladna slovensko-ciprska komisija
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
v nadaljnjem besedilu: skupna komisija).
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda

Upravni odbor agencije na podlagi izbire
skupne komisije, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 84.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Ciper;
– stroške bivanja za ciprske 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 ciprske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ciprskim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper 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 16. 9. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
16. 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-CY-06-A-2009) in
B (ARRS-MS-CY-06-B-2009). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-CY-06-A-2009Pr in ARRS-MS-CY-06-B-2009-Pr (s končnico.doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek
slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 16. 9. 2009,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-ciper10-11@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
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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 18. 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 dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po tel. 01/400-59-12, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-4741/09
Izvršni odbor Društva restavratorjev
Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS
in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj
Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS
objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja
Mirka Šubica in častno članstvo v
Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo
strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji (na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki)
za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo
konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na
področju konservatorstva-restavratorstva
aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in
popularizaciji konservatorsko-restavratorske
stroke v Sloveniji in v tujini.
Častno članstvo DRS pa se na predlog
predlagateljev in po potrditvi komisije podeli posameznikom, ki so s svojim delom
izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi
konservatorsko-restavratorske stroke in/ali
DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev
z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video
posnetke, fotografije in drugo).
Predloge sprejemamo 60 dni po objavi
na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije
(DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40,
1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj!«.
Izvršni odbor
Društva restavratorjev Slovenije

Št. 033-4/2009-2
Ob-4698/09
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik objavlja na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Podlehnik (Uradni
list RS, št. 96/08) (v nadaljevanju pravilnik
v ustreznih sklonih) ter Odloka o proračunu
Občine Podlehnik za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 26/09)
javni razpis
za dodelitev državnih in drugih pomoči
za programe razvoja podeželja v Občini
Podlehnik za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči
za uresničevanje ciljev občine na področju
razvoja kmetijstva in podeželja.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podlehnik za leto 2009 v višini 15.000,00
EUR, od tega na proračunski postavki:
– 410217 – Subvencije v kmetijstvu:
10.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
A) Pomoči – skupinske izjeme
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije
(ES) št. 1857/2006)
Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov),
– spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti.
b) Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
c) Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– do 60% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki, če
naložbo izvedejo mladi kmetje v obdobju
petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje morajo izpolnjevati
določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1698/2005.
d) Pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev in sofinancirajo se obrestne mere
kreditov.
e) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
150 €, na kmetijsko gospodarstvo na leto.
f) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikro podjetju (kmetijskemu
gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju
z omejenimi možnostmi.
g) Upravičenci do pomoči:
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– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
SME podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi
I (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine oziroma tisti upravičenci
kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID
številko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči
na področju kmetijstva na območju občine
ali regije,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
h) Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
i) Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup živali in letnih rastlin in zasaditev
letnih rastlin drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%,
– preproste naložbe za nadomestitve,
– tekoče stroške proizvodnje.
j) Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (ukrep A1)
1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo
Za ta ukrep je predvidena višina sredstev
6.000,00 EUR.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, prašičev, perutnine, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki. Pomoči se dodelijo
za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd…),
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd…), razen gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva,
– stroški postavitve pašnika; stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika
na pašne čredinke, stroški nakupa opreme
za ureditev napajališč za živino.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov, temelječih na
zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine
objektov kmetijskega gospodarstva),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški obnove fasad na nestanovanjskih gospodarskih objektih na kmetijskem
gospodarstvu,
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– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov
in licenc),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo
drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in
30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav
molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, minimalne površine 3 ha,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi
za to pooblaščena pristojna institucija,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije; v primeru adaptacije je priglasitev del,
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva, s popisom del, opreme in tehnologijo reje,
– projekti po izvedeni investiciji morajo
ustrezati razpisnim kriterijem,
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali
druge organizacije,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge,
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali,
– naložbe morajo izpolnjevati vsaj en cilj;
kot je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje
kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– stroški nakupa in postavitev rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo, minimalne površine 300 m2,
– imeti načrt za postavitev mreže proti
toči, s popisom del in materiala,
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– za razširitev obstoječih in prvo postavitev trajnih nasadov ali postavitev oziroma
prestrukturiranje (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprav zemljišča
in postavitev opor in ograj, nakup sadilnega
materiala…),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo
drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in
30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav
molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
2. Urejanje pašnikov (ukrep A2)
Za ta ukrep je predvidena višina sredstev
3.000,00 EUR.
Naložbe v postavitev pašnikov in izvedba
agromelioracij;
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli,
žica, izolatorji, pašni aparat …),
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upoštevati je potrebno, da drenažna dela
in namakalni sistemi niso opravičljiv strošek
del kmetijskih gospodarstev, razen če naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov če taka
naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih
storitev,
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov
in licenc).
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,
– izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve zemljišča v zaraščanju ali dostopov (ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
– minimalna površina pašnika, ki se ureja
mora biti 1 ha.
B) Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2. Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (ukrep
B2)
Za ta ukrep je predvidena višina sredstev
1.000,00 EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
III. Rok in način prijave
A) Roki in načini prijave ukrepe pomočiskupinske izjeme
Rok za oddajo vlog za ukrepe: Investicije
v živinorejsko proizvodnjo (ukrep A1), Urejanje pašnikov (ukrep A2), je 19. avgust 2009.
– Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi
sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi
stroški za katere so bila sredstva namenjena.
– Za ta dva ukrepa velja, da se pomoč ne
more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred
objavo javnega razpisa. Upravičenci lahko
uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 19. 8. 2009. K vlogi
na javni razpis do 19. 8. 2009 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane
račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30. 9. 2009.
Upravičena sredstva bodo izplačana v 15
dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu
oziroma po podpisu pogodbe.
B) Roki in načini prijave za ukrepe de
minimis
Rok za oddajo vlog za ukrepe: pomoči
se dodeljujejo za namen promocije in trženja
kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev (ukrep B2)
– Za ta ukrep velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu
2009. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč
za stroške iz obdobja 1. 1. 2009 do 13. 11.
2009. Dokazila o plačilu oziroma plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja in morajo biti skupaj z vlogo predloženi najkasneje do 13. 11.
2009 oziroma do porabe sredstev. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po
podpisu pogodbe.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo
2009« dostaviti na naslov Občina Podlehnik,
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov
prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija,
ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Po končanem postopku odpiranja prispelih
vlog, komisija na osnovi upoštevanja meril
in pogojev objavljenih v razpisu in določenih
v Pravilniku, izda vlagatelju odločbo. Po preteku roka za pritožbo na odločbo, strokovna
služba občine pripravi pogodbo s prejemnikom pomoči, v skladu s 24. členom Pravilnika. Roki za izplačila sredstev pričnejo teči
z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Prijavitelj je
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dolžan vlogo dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačno razpisno dokumentacijoobrazce vlog, lahko zainteresirani dvignejo
v sprejemni pisarni na Občini Podlehnik,
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Objavljena
pa je tudi na spletni straneh Občine Podlehnik, www.podlehnik.si, rubrika razpisi.
Za dodatne informacije lahko pokličete na
Občino Podlehnik, tel. 02/788-40-60 ali pišete na elektronski naslov: obcina.podlehnik@podlehnik.si z navedbo »razpis kmetijstvo 2009«.
Občina Podlehnik
Št. 033-4/2009-3
Ob-4699/09
Občina Podlehnik na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 560/02) in
Odloka o proračunu Občine Podlehnik za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih društev, ki
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja
turizma v Občini Podlehnik v letu 2009
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje turističnih društev,
ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Podlehnik v letu 2009.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki v okviru
svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost
s področja turizma na območju Občine Podlehnik v letu 2009.
3. Višina sredstev: višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev je 5.000 EUR na
proračunski postavki 4102179. Sredstva se
bodo delila v obliki dotacij po podpisu pogodbe.
4. Merila za dodeljevanje sredstev
a) Število in pomembnost predvsem naslednjih aktivnosti:
– organizacija in izvajanje turističnih prireditev,
– sodelovanje pri organizaciji in izvajanju
prireditev,
– organizacija in izvajanje čistilnih akcij,
– vzdrževanje in urejanje kraja, kjer je
sedež društva skozi vse leto (turistična signalizacija in drugo),
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru TD,
– izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,
– sodelovanje in promocija kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev in
podobno),
– projekti v sodelovanju z drugimi društvi,
– druge aktivnosti.
b) Število članov.
c) Ocenjena višina vrednosti programov.
5. Vsebina vloge
Vlogo sestavljata izpolnjen prijavljeni
obrazec in dokumentacija k vlogi.

Prijavni obrazec, ki ga dobite na sedežu Občine Podlehnik, vsebuje naslednje
osnovne podatke:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, transakcijski račun
društva, ime in priimek predsednika društva, telefon,
b) aktivnosti oziroma prireditve, ki so
predmet tega razpisa,
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost prireditve z navedbo virov financiranja,
d) zaprošena višina sofinanciranja,
e) terminski plan izvajanja prireditve oziroma aktivnosti (predviden začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) finančno in vsebinsko poročilo o delu
društva v letu 2008,
b) finančni in vsebinski program dela društva v letu 2009.
6. Naknadno zahtevana dokumentacija
Z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bo določeno, da morajo
društva do 31. 10. 2009 predložiti:
– finančno poročilo o izvedenih akcijah
oziroma prireditvah ter poročilo o delu za
obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009.
7. Obravnava vlog
Vloge bo obravnaval Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Vse pravočasno prispele vloge
bodo ocenjene na podlagi meril določenih
v tem razpisu. Društva bodo o izidu razpisa
obveščena najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo Komisija
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem
roku ne bo dopolnil, se zavrže.
8. Rok za prijavo
Rok za vložitev vlog je do srede, 19. 8.
2009, do 12. ure, na kar naj računajo tudi
prijavitelji, ki bodo vloge oddali po pošti.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge
prispele do dokončnega datuma, osebno
v sprejemno pisarno Občine Podlehnik oziroma po pošti na naslov: Občina Podlehnik,
Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označeno z oznako »Ne odpiraj – javni
razpis za turistična društva 2009«.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite, v času uradnih ur, na
Občini Podlehnik.
Občina Podlehnik
Št. 030-0001/2009-5
Ob-4738/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gornji
Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov in
objektov v Občini Gornji Petrovci
za leto 2009
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
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1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa Zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
III. V letu 2009 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2009 bomo sofinancirali za športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 7. 7.
2009, do 14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis – šport 2009«.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič
Bojan, tel. 02/55-69-004.
Odpiranje prijav bo 8. 7. 2009, ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je treba tudi fotokopijo odločbe o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po
odpiranju prijav.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 030-0001/2009-5
Ob-4739/09
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2009
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
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in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj 1
samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
5. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2009 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih,
osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2009
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Gornji Petrovci, 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2009 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
2.900,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
31. 7. 2009, do 14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis –
kultura 2009«. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite
na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar, tel.
02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 45 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 12. 8. 2009, ob 15.
uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je treba tudi fotokopijo odločbe o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
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VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 410-159/09
Ob-4742/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2009, Občinska
uprava Občine Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Medvode v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2009
v okvirni višini 80.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po
pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1)
2. Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu
(ukrep 7)
3. Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na
kmetijah

Višina
sredstev
60.000 EUR
15.000 EUR
5.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci;
(3) za sredstva 4. točke poglavja III:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Medvode.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
60.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave s puhalnikom
in razmetalnikom);

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (specialna mehanizacija – samohodne
kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki se dodeli na območju z omejenimi dejavniki ter linija strojev za spravilo in shranjevanje sena
in travne silaže);
– naložbe v posodobitev hlevov (boksi za
teleta z napajalniki);
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov, vključno s kostanji;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja
od 50.000 EUR je treba predložiti poslovni
načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
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– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK
1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije na območjih
z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva,
– predračun za posamezno investicijo ne
sme biti večji od 20.000 EUR brez DDV.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,

– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški publikacij, kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
5.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilj ukrepa
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
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– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike).
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
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V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na
spletnem mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov
odstopi od pogodbe, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Medvode za leto 2009.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno 10. 8. 2009, do 12. ure, oziroma
mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne
vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je treba posredovati na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti
oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih
delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur
na Občini Medvode, Oddelek za proračun in
finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun
in finance, Cesta komandanta Staneta 12
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti:
malej@medvode.si),
–
Kmetijska
svetovalna
služba
(tel. 361-82-86 – Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: kss.medvode@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si.
Občina Medvode

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-21/2009
Ob-4743/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, 56/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08) in na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2009
(Uradni list RS, št. 121/08) Občina Sežana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov v Občini Sežana
v letu 2009
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz
proračuna za leto 2009, proračunska postavka 241901 – obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi
sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije, povezane z adaptacijo, prenovo in zaščito kulturnih spomenikov, ki so
razglašeni za kulturno dediščino v Občini
Sežana.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti
mnenje odgovorne konservatorske službe.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Merila za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika,
– pomen spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih
sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba
projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
7. Uporaba meril: komisija bo glede na
izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu
z razpisnim področjem in predlagala višino
sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov,
je 30.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.

10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– konservatorske smernice oziroma
mnenje odgovorne konservatorske službe,
– dokazilo o lastništvu – zemljiško
knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana
v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo. Če
je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi
uradno dokazilo o upravljanju),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne
prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje
objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo pri Nini Ukmar, v sobi št. 21B, kjer
dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Obnova kulturnih spomenikov
2009«. Na hrbtni strani mora biti navedba
predlagatelja, naziv oziroma ime in priimek
predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne
prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje s sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 45
dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi
postopek.
Občina Sežana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-77/2009

Ob-4744/09

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), določil 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 programov in
projektov za mlade v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel.
01/89-63-438, faks 01/89-63-460, e-mail:
občina.litija@litija.si.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v letu 2009 je
sofinanciranje stroškov programov in projektov za mlade, stare od 6 do 29 let, pri čemer
se kot program smatra kontinuirano izvajanje in koordiniranje aktivnosti skozi celo leto
oziroma vsaj enkrat mesečno, vsaj devet
mesecev v letu, kot projekt pa posamična
aktivnost izvajalca oziroma zaključen enkratni dogodek.
Programi in/ali projekti, za katere so izvajalcem že dodeljena sredstva za sofinanciranje iz naslova drugih razpisov v letu 2009
oziroma za katere so sredstva zagotovljena
na drugih postavkah proračuna Občine Litija, se iz sredstev tega razpisa ne morejo
sofinancirati.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti oziroma imajo v statutu
navedeno, da izvajajo tudi dejavnosti, ki so
predmet razpisa,
– da imajo sedež ali sedež sekcije v Občini Litija in da izvajajo programe in projekte
za mlade iz območja Občine Litija,
– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje
na področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki,
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti
pravne osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Litija.
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR, pri čemer se do 2.000 EUR namenja sofinanciranju programov in do 4.000
EUR sofinanciranju projektov.
Občina Litija bo posamezen program oziroma projekt sofinancirala največ do 80%
vseh predvidenih stroškov, zaradi česar
mora prijavitelj imeti zagotovljenih vsaj 20%
sredstev iz drugih, neproračunskih virov.

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. Merila in kriteriji za vrednotenje prispelih prijav
Za vrednotenje prispelih vlog za sofinanciranje programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: obdobje delovanja prijavitelja na razpisanem
področju, jasnost ciljev in strokovna utemeljenost programa/projekta, ciljna populacija
udeležencev, število aktivnih članov oziroma
nosilcev programa/projekta, trajanje programa/projekta, realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije, delež lastnih sredstev
za izvedbo programa/projekta.
Kolikor posamezen program/projekt pri
vrednotenju ne bo dosegel vsaj 30% vseh
možnih točk, iz tega razpisa ne bo sofinanciran.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Zainteresirani kandidati
jo lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo
pridobijo na spletnih straneh Občine Litija
www.litija.si.
8. Rok za oddajo vlog in način prijave
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 13. 7. 2009,
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do
14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 13. 7. 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 programov za mlade 2009«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo
prispele po roku za oddajo vlog, se ne bodo
odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. 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 prijavitelje
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem
roku, bodo s sklepom zavržene.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in
kriterijih iz javnega razpisa. Prijavitelji 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, višini in namenu
odobrenih sredstev.
V 8 dneh od prejema odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Litija. Po pravnomočnosti odločb bodo
z izbranimi izvajalci programov in projektov
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega
programa in projekta v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jerič Marija, tel. 01/89-63-438.
Občina Litija
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Št. 033-1/2009
Ob-4745/09
Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško,
na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/94,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) ter 27. člena
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št.
33/09) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe:
oskrba s pitno vodo v Občini Laško
1. Naziv koncedenta: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne
službe prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano
v skladu z 31. členom Odloka o koncesiji za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/09) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno
prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list
RS, št. 24/06, spremembe 126/07, 65/08).
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno pravico opravljanja gospodarske
javne službe, ki je predmet tega razpisa na
območjih Občine Laško, ki so opremljena
z javnim vodovodnim sistemom, izključno
pravico posedovanja in vzdrževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega
razpisa ter dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske
javne službe, v skladu s predpisi in v javnem
interesu na območjih, ki so opremljena z javnim vodovodnim sistemom. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 15 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe
(rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje
koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
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4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4);
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za op
ravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt …).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali
iz poslovnega registra AJPES) se priloži
v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši
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od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe
(prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski
javni službi zaposli osebo z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o delavcu, iz katere
bo razvidno,
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja zaposlil osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim
časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka.
Izjava o delavcu je sestavni del te razpisne dokumentacije;
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije;
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Laško, oziroma, ne glede
na sedež poslovnega prostora na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko nemoteno
opravlja dejavnost.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
i) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Laško, predpisov, normativov
in standardov;
j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času
k) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev,
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);
l) da se obveže odgovarjati za škodo,
ki utegne nastati z izvajanjem dejavnosti
javne službe.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o odgovornosti, ki
je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 11);
m) da je finančno in poslovno usposobljen.
Dokazilo:
1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podje-

tniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2008.
2) Potrdilo poslovne banke ali bank pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60
dni) niso bili blokirani.
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila, razen, kar se tiče statusnih pogojev
(nekaznovanost, vpis v register ... 7a), b), c),
d) – prva alineja, m)2), ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis in razpisna dokumentacija
za podelitev koncesije za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe
v Občini Laško - kolikor je to glede na zmogljivosti portala mogoče (obrazci), je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Laško
(www.lasko.si).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo do vključno 18. 8. 2009, do 12.
ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 13.
uro, na naslovu: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Mojci Petek, tajništvo
občine.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@lasko.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Tomaž
Novak.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi
odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in
so za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina@lasko.si
ali na naslovu: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-700, telefaks
03/73-38-715, z oznako »Občina Laško –
koncesija za opravljanje dejavnosti lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo«.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne
odpiraj – prijava – Občina Laško – koncesija
za opravljanje dejavnosti lokalne gospodar-
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ske javne službe oskrbe s pitno vodo«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj
navedeni naslov najpozneje do 21. 8. 2009,
do 10. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov. Če je prijava poslana po pošti se
šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in
ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Laško
– koncesija za opravljanje dejavnosti lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo«. – z oznako dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev,
umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 24. 8. 2009, ob
12. uri, v prostorih Občine Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne
osebe prijavitelja (razen v primeru, da je
prisotna odgovorna oseba sama zakoniti
zastopnik). Prijava prijavitelja ali morebitna
sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja
prijav, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.
Prijave morajo biti veljavne do vključno
31. 12. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisanih gospodarskih
javnih služb izbral enega koncesionarja ali
skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Ugodnosti, ki izražajo ekonomske ali
socialne prednosti za koncendenta.
4. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
5. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
6. Oddaljenost poslovnih prostorov za
izvajanje koncesije od območja izvajanja
koncesije.
11. Zavarovanja
Zavarovanje za resnost prijave: prijavitelj
mora prijavi priložiti izpolnjeno in s strani

banke potrjeno bančno garancijo za resnost
prijave v znesku 20.000 EUR. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj 120 dni, od roka za predložitev prijav.
12. Postopek izbire koncesionarja:
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Laško z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
prijav in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Laško
Ob-4766/09
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaga
nju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetim Posamičnim
programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine na 11. seji Občinskega sveta
z dne 23. 4. 2008 ter na 16. seji občinskega
sveta, z dne 16. 6. 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
a) Prazen in bremen prost stanovanjski
prostor, ob avtobusni postaji, na naslovu:
Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje
z ID št. 0889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku
št. 536, k.o. Mežica. Prodaja se opravi z javnim zbiranjem ponudb. Izhodiščna vrednost:
66.595,00 €;
b) Kabelsko komunikacijski sistem – KKS
Mežica v Občini Mežica (v nadaljevanju Kabelski sistem). Kabelski sistem se je pričel
graditi leta 1989. Vrednost vgrajene opreme, sredstev in izvršenih gradbenih del je
ocenjena na tržno vrednost 97.521,96 €.
Izhodiščna cena za prazen in bremen
prost stanovanjski prostor je določena
v skladu z novelacijo cenitvenega poročila, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom, št.
1630/08-16, ter s sklepom Občinskega sveta Občine Mežica, ki je na 11. seji občinskega sveta dne 23. 4. 2008 potrdil Posamični
program ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Mežica.
Izhodiščna cena za Kabelski sistem je
določena na podlagi cenitvenega poročila
– junij 2009, ki ga je izdelal sodni cenilec
za elektro stroko in preizkušeni ocenjevalec
vrednosti strojev in opreme, ter s sklepom
Občinskega sveta Občine Mežica, ki je na
16. seji občinskega sveta dne 16. 6. 2009

Št.

48 / 26. 6. 2009 /

Stran

1695

potrdil Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mežica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Varščino za resnost ponudbe, ki znaša
10% od izklicne cene v točki II, morajo ponudniki poravnati najkasneje do 7. 7. 2009, na
račun Občine Mežica št. 01274-0100010050,
sklic za vsako nepremičnino posebej. Za nepremičnino pod zaporedno:
a) 00 478-0007,
b) 00 478-0012.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8
dni, brez obresti, po končani izbiri.
3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15. dneh od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8.
dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od
namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe
s prodajalcem.
4. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
5. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene
(javno zbiranje ponudb).
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe;
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki
dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p.
ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma
predložitve ponudbe), ID št. za DDV ter številko transakcijskega računa za pravne osebe oziroma s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje bo potekalo za prodajo
obeh nepremičnin.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru manjših ponudbenih razlik (do
1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
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1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele v zaprti ovojnici, do 8. 7. 2009, do 10.
ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, z oznako »Ne odpiraj!
Javno zbiranje ponudb.« Nepravočasne in
nepravilno označene ponudbe se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak
delovni dan, na tel. 02/82-79-354 – Mateja
Kavtičnik ali e-mail: mateja.kavticnik@mezica.si.
3. Razpisna dokumentacija je na spletni
strani www.mezica.si.
Občina Mežica
Št. 47801-56/2009
Ob-4800/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št. 03201-13/2007 z dne 11. 12. 2007
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin
premoženjem Občine Postojna za leti 2008
in 2009 z dopolnitvami ter posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem
občine v letu 2009- št. 26, št. 27, št. 28, št.
29, št. 32, št. 34, št. 31, št. 16, št. 37 in št.
8, ki jih je sprejel župan Občine Postojna
dne 8. 6. 2009, dne 10. 6. 2009, dne 19. 6.
2009, dne 5. 11. 2008, dne 16. 6. 2008, dne
10. 11. 2008 in dne 25. 4. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. zemljišče, parc. št. 1618/22, gozd 4.
razred v izmeri 266 m2, vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 1897, k.o. Postojna, izklicna cena: 6.969,00 EUR. Zemljišče se
nahaja v območju z osnovno namensko
rabo: Postojna, Majlont P7/C12 (območje
stanovanj in mešana območja, namenjena
bivanju, trgovskim, proizvodnim in storitvenim dejavnostim),
2. zemljišče, parc. št. 47/3, sadovnjak
v izmeri 238 m2 in njiva 3. razred, v izmeri
239 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. 824, k.o. Postojna, parc. št. 47/8, sadovnjak 2. razred, v izmeri 389 m2 in njiva
2. razred, v izmeri 435 m2 in parc. št. 47/9,
sadovnjak 2. razred, v izmeri 211 m2 in njiva
2. razred, v izmeri 236 m2, obe vpisani v vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1115, k.o.
Postojna, izklicna cena: 45.798,00 EUR. Zemljišča se nahajajo v območju z osnovno
namensko rabo: Postojna, Majlont P7/C12
(območje stanovanj in mešana območja, namenjena bivanju, trgovskim, proizvodnim in
storitvenim dejavnostim),
3. zemljišče, parc. št. 933, travnik 4. razred, v izmeri 154 m2 in njiva 4. razred, v izmeri 700 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložeku št. 78, k.o. Postojna, parc. št.
4788/2, cesta v izmeri 660 m2, vpisano
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1740, k.o.
Slavina, parc. št. 909/2, travnik 7. razred,
v izmeri 1330 m2, parc. št. 909/5, travnik
7. razred, v izmeri 140 m2, obe vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1441, k.o.
Slavina, in parc. št. 916, njiva 4. razred, v izmeri 200 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 786, k.o. Slavina, izklicna cena:
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86.184,00 EUR. Zemljišča se nahajajo v območju z osnovno namensko rabo: PRESTRANEK P12/P3 (območja proizvodnih,
obrtnih in kmetijskih dejavnosti, podrobnejša
namenska raba druga območja pretežno za
proizvodnjo, obrt in skladišča),
4. nepremičnina, parc. št. 2850/8, travnik
4. razred, v izmeri 5100 m2, dvorišče, v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
53 m2, pašnik 2. razred, v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2 in
pašnik 2. razred, v izmeri 712 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o.
Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v območju z osnovno
namensko rabo: Orehek P12/S1/2 (območje
stanovanj),
5. zasedeno stanovanje št. 12/III, v izmeri 41,53 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ul. 1. maja 18,
Postojna, ki leži na parc. št. 3303, vpisani
v zemljiškoknjižni vložek št. 253, k.o. Postojna, izklicna cena: 23.300,00 EUR,
6. stanovanje št. 1/K, v izmeri 78,45 m2,
v kleti večstanovanjske stavbe, na naslovu
Vojkova ul. 19, Postojna, ki leži na parc.
št. 3161, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3115, k.o. Postojna, izklicna cena:
40.500,00 EUR,
7. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 5.400,00 EUR,
8. poslovni prostor – lokal v izmeri
13,19 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe, na naslovu Ljubljanska c. 11, Postojna, ki leži na parc. št. 2605/10, vpisani
v zemljiškoknjižni vložek št. 372, k.o. Postojna, izklicna cena: 10.100,00 EUR,
9. nepremičnina parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje, v izmeri 192,00 m2 (v
naravi poslovni prostor in pisarna), na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR,
10. zemljišče parc. št. 661/3, travnik 6.
razred, v izmeri 510 m2, vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna cena: 10.220,00 EUR. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo:
S – območje stanovanj (Orehek P12/S1/4),
s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin (za nepremičnine pod točkami 4–9) oziroma 20%
davka na dodano vrednost (za nepremičnine pod točkami 1–3 in pod točko 10), plača
ga kupec.
3. Nepremičnina pod točko 3, s parc. št.
933, k.o. Slavina, je obremenjena s služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 6. 6. 2008 za obdobje treh let.
4. Nepremičnine pod točkama 2 in 3 se
bodo prodajale skupaj.
5. Nepremičnina pod točko 8 se bo prodajala za namen opravljanja mirne poslovno storitvene dejavnosti, z možnostjo stanovanja v nadstropju (gostinska dejavnost
izključena).
6. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.

8. Etažna lastnina za stanovanje in poslovni prostor pod točkami 5 in 7 še ni urejena, predmetno stanovanje in poslovni prostor nista vpisana v zemljiško knjigo.
9. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
10. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
12. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
13. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
v rubriki Prodaja in oddaja občinskega premoženja.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-790 (za stanovanja in garažo), 05/72-80-735 (za poslovne
prostore) in 05/72-80-722 (za zemljišča).
Ogled nezasedenega stanovanja pod
točko 6 bo mogoč od 1. 7. 2009 do 3. 7.
2009, v delovnem času, od 8. do 14. ure,
po predhodnem dogovoru z upravnikom stanovanj, podjetjem Stanovanjska d.o.o., tel.
05/72-00-700.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
13. 7. 2009, do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba
tudi v roku, določenim za dopolnitev, ne bo
popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
isto nepremičnino ponudijo enako ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb
ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku
postopka komisija predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-4807/09
Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št.
41/08, 42/09) ter 3. in 34. člena Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje
pokopališč« (Uradni list RS, št. 42/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
urejanje in vzdrževanje pokopališč
1. Naziv koncedenta: Občina Šempeter Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.

2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je gospodarska javna služba dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske
pogodbe na celotnem območju Občine
Šempeter - Vrtojba, na katerem se izvaja
koncesija, izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo,
ki je predmet tega razpisa, in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje
gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje pokopališč se izvaja na celotnem območju Občine
Šempeter - Vrtojba. Koncesijska pogodba
po tem javnem razpisu se sklene za določen
čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati
koncesijo najpozneje v 60 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje, potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
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Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4),
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi
zaposli osebo s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, iz katere
bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo
najmanj V. stopnje tehnične smeri;
g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
h) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Šempeter - Vrtojba, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora
na drugačen način nesporno dokaže, da
lahko nemoteno opravlja dejavnost.
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Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
j) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«, predpisov, normativov
in standardov;
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
l) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti utegne povzročiti državi, občini
ali tretji osebi.
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo,
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11);
n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo.
Dokazilo:
– 1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2008,
– 2) Potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso
bili blokirani).
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register ... 7a), b), c), d)
– prva alineja, n)2) razpisne dokumentacije,
ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija
za podelitev koncesije za opravljanje razpisane javne službe je objavljena na spletnih
straneh Občine Šempeter - Vrtojba (www.
šempeter-vrtojba.si). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po
pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 5. 8. 2009, do 12.
ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 12.
uro, na naslovu: Občina Šempeter - Vrtojba,
Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno
dokumentacijo prejeti po elektronski pošti,
to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net.
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6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Kristina
Kozar.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina.sempeter
- vrtojba@siol.net ali na naslovu: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00
z oznako »Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.«
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani
opremljene z naslovom: Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici. V spodnjem levem kotu
mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava –
Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za
opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.« Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje
do 5. 8. 2009, do 12. ure. Prijavitelji lahko
oddajo prijave osebno ali priporočeno po
pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati
v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje
GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč«.
– z oznako dopolnitev/umik /sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave. Prijave ni
mogoče dopolniti/umakniti / spremeniti po
poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 5. 8. 2009, ob
14. uri, v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja
(razen v primeru, da je prisotna odgovorna
oseba sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja prijav, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.

Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 5. 12. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav:
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba z upravno
odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene
dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani
koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-4808/09
Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 –
ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 41/08, 42/09) ter 25. in 47.a člena
Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 76/08, 42/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote
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1. Naziv koncedenta: Občina Šempeter Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote. Koncesionar ima na
podlagi koncesijske pogodbe na celotnem
območju Občine Šempeter - Vrtojba izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet tega
razpisa, in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske
javne službe v skladu s predpisi in v javnem
interesu. Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote se izvaja na celotnem
območju Občine Šempeter - Vrtojba. Koncesijska pogodba po tem javnem razpisu
se sklene za določen čas največ 35 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo takoj
po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje, potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,

– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4);
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi
zaposli osebo s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, iz katere
bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Šempeter - Vrtojba, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora
na drugačen način nesporno dokaže, da
lahko nemoteno opravlja dejavnost;
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h) da je lastnik distribucijskega omrežja
za distribucijo toplote oziroma je z lastnikom
sklenil ali bo pod pogojem pridobitve koncesije zagotovo lahko sklenil najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi omrežja
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
j) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na
območju Občine Šempeter - Vrtojba, predpisov, normativov in standardov;
k) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);
l) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi.
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11);
m) da je finančno sposoben opravljati
gospodarsko javno službo.
Dokazilo:
– 1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2008.
– 2) Potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso
bili blokirani);
n) da ima veljavno licenco Javne agencije RS za energijo za dejavnost, ki je predmet
tega javnega razpisa.
Dokazilo:
– overjena kopija veljavne licence Javne
agencije Republike Slovenije za energijo za
dejavnost sistemskega operaterja
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register ... 7a), b), c), d) –
prva alineja, m)2) razpisne dokumentacije,
ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija
za podelitev koncesije za opravljanje razpisane javne službe je objavljena na spletnih
straneh Občine Šempeter - Vrtojba (www.
šempeter-vrtojba.si). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po
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pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 5. 8. 2009, do
12. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in
12. uro, na naslovu: Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. Kolikor bi želeli prijavitelji
razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski
naslov: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Kristina
Kozar.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net ali na naslovu: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00,
z oznako »Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
toplote.«
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Šempeter
- Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. V spodnjem levem kotu mora
biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina
Šempeter-Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote.« Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni
naslov, najpozneje do 5. 8. 2009, do 12. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če
je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni
mogoče oddati v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje
GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote«. – z oznako
dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo
že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka
za oddajo prijav.
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9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo 5. 8. 2009, ob
15. uri, v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja
(razen v primeru, da je prisotna odgovorna
oseba sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 5. 12. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav:
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba z upravno
odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Šempeter - Vrtojba
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Javne dražbe
Ob-4727/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica 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, 94/08) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
478-0061/2008, ki ga je sprejel na 15. redni
seji z dne 11. 6. 2009, ponovno objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje: profitno trisobno
stanovanje na Prijateljevem trgu 13, 1310
Ribnica, št. 9, v II. nadstropju, neto tlorisna
površina 73,60 m2, stanovanje še ni vpisano
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina.
Nepremičnina pod točko 2. je profitno
trisobno stanovanje št. 9, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka, na Prijateljevem trgu
13, v Ribnici, ki stoji na parc. št. 1926, k.o.
Ribnica. Stanovanju pripada klet, neto tlorisna površina stanovanja je 73,60 m2. Stanovanje je prazno.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za stanovanje pod točko
2. 69.616,80 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 14. julija 2009, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in
sicer ob 11. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled predmetnega stanovanja bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše).
Interesenti se lahko z dodatnimi informacijami o predmetnih nepremičninah seznanijo na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.

11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma osebno izkaznico ali potni
list (fizične osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina pod točko 2. se proda
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnino,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarske overitve pogodbe,
stroški vknjižbe v zemljiško knjigo), vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi
kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 478-9/2009-6
Ob-4729/09
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, tel. 07/35-65-360, faks 07/35-36-365,

e-pošta:
obcina.semic@siol.net,
matična številka: 5880262, ID št. za DDV:
SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje: dvosobno stanovanje na naslovu Prosvetna ulica 1, 8333
Semič, ki je vpisano v podvl. št. 3217/12,
k.o. Semič, pod oznako 18.E – stanovanjska
raba v izmeri 68,30 m2 – pritličje (2. etaža)
stanovanjskega bloka, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 332/31, k.o. Semič.
2.2 Izklicna cena stanovanja je 39.580,00
EUR.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100
EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Za predmet prodaje se sklene kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 20. 7.
2009 po pošti oziroma najkasneje do 10.
ure istega dne, osebno na sedež Občinske
uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič
pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo
naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES
(s.p.) staro največ 30 dni oziroma kopijo
osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe),
– davčno številko in EMŠO oziroma ID
št. za DDV in matično številko (pravne osebe),
– telefonsko številko,
– overjeno pooblastilo, v primeru, da
pravna ali fizična oseba za udeležbo na
javni dražbi pooblasti drugo osebo.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun
Občine Semič, 01309-0100015998, sklic 00
– 72210001-4789-2009, z navedbo »varščina za javno dražbo.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno –
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kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnino.
– Davek na promet nepremičnin, druge
davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso
zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2009.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Dosedanji najemnik, ki uporablja stanovanje, ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok
plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku
8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič
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.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 20. 7. 2009 in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič ob 12. uri.
9. Informacije
O pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
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dobijo na tel. 07/35-65-366, pri Jasni Pečnik, e-pošta: tatjana.malnarič@semic.si, ali
osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Št. 478-40/2009-1508
Ob-4732/09
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07) ter
občinskega Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto 2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v
njeni lasti
1. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1 – Trisobno stanovanje št. 6 (6. E) na
naslovu TZO 10 (1081. ES), v mansardi,
parc. št. 1213/2, podvložek št. 2803/6, k.o.
Kočevje.
Izmera: 83,15 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 84.813,00 EUR.
2 – Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E) na
naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje
se nahaja v dveh etažah – nadstropju in
mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št.
1896/14, k.o. Kočevje.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 108.976,00 EUR.
B) Stavbna zemljišča
1 – parcela št. 2860/119, k.o. Livold,
nezazidano stavbno zemljišče površine
1037 m2.
Izklicna cena: 21.154,80 EUR, z vključenim DDV.
C) Ustanovitev stavbne pravice
Predmet javne dražbe je ustanovitev
stavbne pravice na spodaj navedeni parceli, ki v naravi predstavlja gozdarsko kočo
s pripadajočim dvoriščem.
Stavbna pravica obsega celotno parcelo.
Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna
pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju
povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene
posamezne nepremičnine (gozdarske koče
s pripadajočim zemljiščem).
Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek
na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene
na javni dražbi).
a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,00 EUR.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v petek
10. julija 2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je treba predložiti najkasneje do
dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do četrtka 9. julija 2009, do 13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je treba vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)«
(vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
torej dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga lahko pridobi v vložišču Občine Kočevje, ali na svoji
lastni listini.
Podatke oziroma potrdila je treba predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dražbe, tj. vključno do četrtka, 9. julija 2008,
do 13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za:
– stanovanja 500,00 EUR,
– stavbna zemljišča 300,00 EUR,
– stavbno pravico 300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7. Drugo
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na
Občini Kočevje, pri Damirju Marinču, tel.
01/89-38-245 ali direktorju občinske uprave
Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM
041/406-183, v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na

vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo), vsak delovni dan, od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Št. 96/09
Ob-4758/09
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), na podlagi sprejetih Posamičnih programov prodaje
ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS
– UPB2 in 76/08), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje:
1. Enosobno stanovanje na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 12, v II.
nadstropju, prazno, v izmeri 31,66 m2, s pripadajočo shrambo 0,62 m2, parc. št. 6/3,
8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna
lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano
v zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in
je v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 36.718,00 EUR.
2. Enosobno stanovanje na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 10, v II.
nadstropju, prazno, v izmeri 22,73 m2, s pripadajočo shrambo 1,51 m2, parc. št. 6/3,
8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna
lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano
v zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in
je v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 28.021,00 EUR.
3. Enosobno stanovanje na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, v izmeri 39,42 m2, s pripadajočo kletno shrambo 13,20 m2, parc. št.
27, k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo.
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je
v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 27.453,00 EUR.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani
ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče
[http://www.moravce.si]. Dokumentacija je
brezplačna. Ogled stanovanj je možen po
predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo
dosegljivi na tel. 72-31-044, v času uradnih
ur, kontaktna oseba: Barbara Baša.
Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000
EUR.
Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
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na transakcijski račun Občine Moravče, št.
01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Moravče bo kupcu za poravnane
pogodbene obveznosti izstavila račun.
Višina kavcije: Višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kavcija mora biti vplačana na
transakcijski račun Občine Moravče, št.
01277-0100001755, s pripisom »za dražbo, stanovanje št. --« do ponedeljka, 13. 7.
2009, do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena
najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku
poračunana pri plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
15. 7. 2009, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251
Moravče.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, s pripisom »za dražbo – št.
stanovanja --«, najkasneje do 13. 7. 2009,
do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni
dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje
na dražbi komisiji predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih overitev plača kupec.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče
Št. 478-09-421-1361
Ob-4797/09
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 4/07), Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Ljutomer za leto 2009 z dne 2. 2.
2009 in Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Ljutomer za leto 2009 št. 2 z dne 11. 5.
2009, Posamičnega programa ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
z dne 20. 4. 2009 in 12. 5. 2009, objavlja
Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
in stanovanja v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
– komunalno urejena stavbna zemljišča
v Ljutomeru, parc. št. 1618, gozd velikosti 242 m2, parc. št. 1619, travnik v izmeri
2688 m2, parc. št. 1620, pašnik v izmeri
566 m2, parc. št. 1621, njiva v izmeri 2349 m2,
parc. št. 1622, travnik v izmeri 456 m2, parc.
št. 1623, njiva v izmeri 3528 m2, parc. št.
1624, travnik v izmeri 148 m2 in parc. št.
1625, njiva v izmeri 3086 m2 in travnik
v izmeri 74 m2, vse k.o. Ljutomer (poslovna
cona za bivšim MTT-jem),
– stanovanje na Glavnem trgu 5 v Ljutomeru, 3.E, stanovanjska stavba št. 3, v III. in
I. etaži, v velikosti skupaj 110,29 m2, vlož. št.
2122/3, k.o. Ljutomer. Identifikacijska številka
stavbe: 536, številka dela stavbe: 536-3.
Zemljišča pod prvo alineo so namenjena
izgradnji poslovnega objekta. Rok izgradnje
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objektov na zemljiščih iz prve alinee je 3 leta
od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nobenega zemljišča pred izpolnitvijo
vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni
možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil
pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan
zemljišče vrniti v last Občini Ljutomer, po
enaki ceni, kot jo je kupil, brez revalorizacije.
Zemljišča se prodajajo v kompletu, nakup
posamezne parcele ni možen.
Stanovanje je prazno.
Zemljišča in stanovanje so na prodaj po
sistemu videno – kupljeno, v zatečenem
stanju.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena:
– zemljišča: 205.341,38 EUR, brez
DDV-ja,
– stanovanje: 49.023,17 EUR, brez davka na nepremičnine.
Najnižji znesek višanja: 100 EUR.
Kupnina za zemljišča zajema vrednost
stavbnega zemljišča. Stroške komunalne
opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008 in
9/2009). V strošek komunalne opreme niso
zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na
javno infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki)
krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške
v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije
stroške cenitve zemljišč in stanovanja ter
objave javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec se
zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih
stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v ponedeljek, 20. julija 2009, ob
11. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti zemljišč v višini 20.534,14 EUR oziroma 10% od vrednosti stanovanja v višini
4.902,32 EUR na račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe) oziroma osebni dokument (fizične
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 478-09-421-1361
Ob-4798/09
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 04/07), Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2009 z dne
2. 2. 2009 in Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2009 št. 2 z dne 11. 5.
2009, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo počitniškega stanovanja
v Stinici v Republiki Hrvaški
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: počitniško stanovanje v turističnem naselju Stinica, ulica
Agava 25, v severni Dalmaciji, v Republiki Hrvaški, parc. št. 2116, 2333/1, 2333/2,
2334 in 2235/1, v izmeri 24 m2.
Počitniško stanovanje je prazno.
Počitniško stanovanje je na prodaj po
sistemu videno – kupljeno, v zatečenem
stanju.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: počitniško stanovanje:
45.000,00 EUR, brez davka na nepremičnine.
Najnižji znesek višanja: 100 EUR.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki)
krije kupec. Ponudniki sami nosijo stroške

v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije
stroške cenitve stanovanja ter objave javne
dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
se zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine
in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo
ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena 20. 7. 2009, ob 10. uri, v sejni
sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III.
nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo 10% od vrednosti
počitniškega stanovanja v višini 4.500,00
EUR na račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 107, pri
Damijani Belcl, tel. 02/584-90-50. Počitniško
stanovanje si je možno ogledati po predhodnem dogovoru.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe) oziroma osebni dokument (fizične
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-26/2009/1
Ob-4736/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08
– ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja v Ministrstvu za
gospodarstvo – Inšpektoratu RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem in izobrazba pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, elektrotehnične smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za inšpektorja,
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »Tajno«,
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Željena znanja, sposobnosti in lastnosti:
– poznavanje slovenske zakonodaje
s področja dela,
– poznavanje pravnega reda EU, Sveta
Evrope,
– sposobnost strateškega načrtovanja,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– odločanje na najvišjih nivojih.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07
– uradno prečiščeno besedilo) se lahko
izjemoma ob sklenitvi delovnega razmerja
za inšpektorja imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora
ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od
dneva imenovanja za inšpektorja.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jeziki
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuj jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.

Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Tajno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem
ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo
bo opravljal v nazivu Inšpektor višji svetnik
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo – Inšpektorata RS za elektronske komunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto, Kotnikova 28, Ljubljana, oziroma v drugih prostorih,
kjer inšpektorat opravlja svoje delo. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Informacije
o delovnem področju in o organu ter o kraju opravljanja dela pa daje Mojca Jarc, tel.
01/400-32-50.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-4746/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
– ZZZPB-F, 46/07 – odl. US, 103/07) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
podsekretar v Službi za skupne zadeve za področje informatike.
I. Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magiste-
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rijem družboslovne ali druge smeri (druga
stopnja);
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naprednim poznavanjem internetnih tehnologij, pisarniških aplikacij (MS Office) in
računalniške opreme.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta se 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 kandidat 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 drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu tretje stopnje v skladu z zakonom,
ki ureja visoko šolstvo.
III. Delovno področje:
Podsekretar v Službi za skupne zadeve
opravlja naslednje naloge:
– vodenje delovnega področja informatike;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– priprava in načrtovanje informacijskih
sistemov;
– zasnova informacijskih rešitev;
– izvedba testiranj in prevzema informacijskih sistemov;
– organiziranje uvajanja informacijske
podpore v delo sklada;
– koordiniranje izvajanja nalog izvajalcev
in njihov nadzor;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.
IV. Prijava mora vsebovati:
– 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;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) 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;
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c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev
podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – podsekretar – področje
informatike« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
dnevnem časopisu, oglasni deski Zavoda
RS za zaposlovanje in spletni strani sklada,
pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji
dan po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – podsekretar – področje informatike«), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-81
(kontaktna oseba Sabina Kalaš).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 0040/20029
Ob-4747/09
Varstveno delovni center Krško - Leskovec, Ul Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec
pri Krškem na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 UPB2), 14. in 31. člena Statuta varstveno delovnega centra Krško - Leskovec
in sklepa Sveta zavoda z dne 28. 5. 2009
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Krško - Leskovec.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 UPB2)
in 5 let delovnih izkušenj ali višjo strokovno
izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,

da.

– predložiti svoj program razvoja zavo-

Mandat direktorja traja 5 let. Mandat prične teči z dnem, ko izda soglasje minister za
delo, družino in socialne zadeve.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, programom in kratkim življenjepisom, pošljejo kandidati v roku 15 dni od objave razpisa v zapečateni ovojnici na naslov:
Varstveno delovni center Krško - Leskovec,
Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri
Krškem s pripisom: »Razpis za direktorja/ico
- Ne odpiraj«.
Svet VDC Krško – Leskovec
Št. 60/09
Ob-4801/09
Svet Doma starejših Logatec na podlagi
34. člena Statuta Doma starejših Logatec
in sklepa 9. seje Sveta zavoda z dne 18. 6.
2009 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– predložen program dela Doma starejših Logatec za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah pošljite najkasneje v 15 dneh po
objavi razpisa na zgornji naslov z oznako
»Prijava za razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših Logatec
Št. 38/09
Ob-4806/09
Svet zavoda Knjižnice Črnomelj na podlagi 12., 13. in 16. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Uradni
list RS, št. 6/04) razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Knjižnica
Črnomelj.
Kandidat-ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– ima 5 let ustreznih delovnih izkušenj
na podobnih delih in poznavanje področja
dela zavoda,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– predloži program del za mandatno obdobje,
– ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri.
Za direktorja je imenovan lahko tudi tisti, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrte alinee
prejšnjega odstavka, vendar mora opraviti
izpit in pridobiti znanja iz te alinee v roku 6
mesecev od imenovanja.
Mandat direktorja traja pet let.
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Prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih
izkušnjah, življenjepisom in programom dela
za mandatno obdobje 2009–2014 pošljite
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Knjižnice Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis direktorja«.
Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v roku
8 dni od sprejema sklepa o imenovanju direktorja.
Svet zavoda Knjižnice Črnomelj
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Druge objave
Št. 610-59/2009-3
Ob-4762/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za izbor projektov za pripravo in
izvedbo programa Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010
(v nadaljevanju javni poziv SPK 2010,
oznaka JP SPK2010)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL).
1. Predmet poziva
Predmet poziva je izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo
odvijali na območju Mestne občine Ljubljana
(MOL), Republike Slovenije in v zamejstvu,
v obdobju od 23. aprila 2010 do 23. aprila
2011, ko bo Ljubljana nosilka Unescovega
naslova.
Poziv se nanaša na izbor projektov za
naslednje programske sklope:
A) Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka
razvoja človeštva;
B) Literarni festival: Literature svetovnih
celin;
C) Ljubljana bere/Rastem s knjigo;
D) Knjiga in ustvarjalnost na področjih
kulture;
E) Knjiga in mesto.
Skladno z Dogovorom o sodelovanju
med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MK RS) in
Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije
(v nadaljevanju: JAK) z dne 6. 5. 2009 pri
izvedbi projekta Ljubljana ─ svetovna prestolnica knjige 2010, bo JAK sofinanciral projekte v okviru programskih sklopov: A) Svetovni
kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva;
B) Literarni festival: Literature svetovnih celin
in C) Ljubljana bere/Rastem s knjigo.
2. Cilji poziva
MOL bo projekte v okviru programa Ljub
ljana – svetovna prestolnica knjige 2010
podpiral v skladu z naslednjimi cilji:
– da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela
svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski
sporazum;
– da se v tem obdobju izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige
in razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuiranega izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa
poziv;
– da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture;
– da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine prebivalstva in se tako spodbudi interes
za branje ter se hkrati prednostno promovira
slovenske avtorje;

– da se izvedejo kakovostne literarne
prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo
prispevale k zbliževanju svetovnih kultur in
da se promovira kakovostno leposlovje in
humanistiko;
– da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah in zviša odstotek
vpisanih članov v splošne knjižnice;
– da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in
šole v promociji knjige in branja in se tako
postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske knjige.
3. Področja poziva
Poziv obsega projekte po naslednjih programskih sklopih:
A) Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka
razvoja človeštva;
B) Literarni festival: Literature svetovnih
celin;
C) Ljubljana bere/Rastem s knjigo;
D) Knjiga in ustvarjalnost na področjih
kulture;
E) Knjiga in mesto.
4. Opredelitev področij
A) Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka
razvoja človeštva, marec─april 2011
Srečanje avtorjev, raziskovalcev in strokovnjakov svetovnega ugleda s področja
založništva in knjigotrštva, literarnih kritikov
in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kulturnimi politikami in z avtorskimi pravicami na
področju knjige. Kongres bo odgovoril na
vprašanja o globalizaciji knjige in branja v digitalni dobi, izdajanju in prevajanju knjig na
manjših založniških trgih in iz jezikov manjših nacionalnih skupnosti v svetovne jezike,
o spremljanju stanja na knjižnih trgih in na
področjih bralne kulture ter o pozitivnih modelih spodbujanja bralne kulture.
Z izvedbo svetovnega kongresa želimo
oblikovati konkretna izhodišča, ki bodo državam pomagala pri opredeljevanju strategij
za spodbujanje razvoja bralne kulture. Izvedbo svetovnega kongresa Knjiga kot nosilka razvoja človeštva bosta sofinancirala
MOL in JAK.
B) Literarni festival: Literature svetovnih
celin, maj─junij 2010
Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur vseh svetovnih
celin, soočenje različnih sodobnih književnih
zvrsti ter v vprašanja položaja književnosti
v sodobni družbi. Posebna pozornost bo namenjena književnosti za otroke in mladino.
V času festivala bodo izšle posebne knjižne
izdaje domačih in tujih avtorjev v visokih
nakladah, ki bodo cenovno široko dostopne.
Literarni festival bo promoviral literaturo in
branje, spodbujal medkulturni dialog, spoznavanje sodobne ustvarjalnosti književnih
ustvarjalcev različnih kulturnih okolij ter večanje dostopnosti knjige. Izvedbo literarnega festivala Literature svetovnih celin bosta
sofinancirala MOL in JAK.
C) Ljubljana bere/Rastem s knjigo,
april─december 2010
S projektom Ljubljana bere/Rastem
s knjigo bosta MOL in JAK sistematično
spodbujala razvoj bralne kulture pri različnih
ciljnih skupinah prebivalstva. S projektom

Ljubljana bere bo MOL promoviral vrhunske
domače ustvarjalce in zagotovil dostopnost
kakovostnih knjig za otroke in mladino v vrtcih in osnovnih šolah, in sicer z odkupom
določenega števila knjig za navedene ciljne
skupine ter za knjižnice v vrtcih in osnovnih
šolah. S projektom Rastem s knjigo želi JAK
spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce
mladinskega leposlovja, spodbuditi motivacijo za branje pri srednješolcih in njihovo
obiskovanje splošnih knjižnic, spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega
leposlovja, motivirati založnike k večjemu
vključevanju sodobnih slovenskih piscev
v založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
V okviru sklopa Ljubljana bere/Rastem
s knjigo bosta MOL in JAK podpirala izdajo kakovostnih leposlovnih in humanističnih
knjig ter stripov, ki bodo izšli v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige
2010 pod skupnim naslovom Knjige za vsakogar. V okviru podsklopa Knjige za vsakogar bosta MOL in JAK najširšemu krogu ljudi
zagotovila cenovno ugodna in široko dostopna kakovostna knjižna dela, ustvarila nove
prakse bralne kulture za različne skupine
prebivalstva, promovirala kakovostno knjižno produkcijo in spodbujala zavest o knjigi
kot vrednoti, ki spremlja človeka skozi vsa
življenjska obdobja.
Izvedbo programskega sklopa Ljubljana
bere/Rastem s knjigo bosta sofinancirala
MOL in JAK.
D) Knjiga in ustvarjalnost na področjih
kulture, april 2010─april 2011
Izvedba večjih prireditev na vseh področjih kulture na območju MOL, ki bodo vsebinsko povezane s knjigo. Gre za izvedbo
festivalov z vseh področij umetnosti, predstav, koncertov, razstav in drugih dogodkov,
katerih namen je sporočilo o pomenu branja
in knjige ter približevanje knjige najširšemu občinstvu tudi skozi druge umetniške
izraze.
E) Knjiga in mesto, april 2010─april
2011
Podpora kakovostnim programom v knjigarnah, oživitev javnih površin mesta s knjižnimi stojnicami ter prireditvami, povezanimi s knjigo, spodbujanje in nadgradnja že
uveljavljenih knjižnih sejmov ter inovativnih
pristopov k branju na javnih površinah na
območju MOL. Posebna pozornost bo namenjena knjigi kot pomembni nosilki socialne
kohezivnosti, in sicer s prikazom dobrih praks
pri izboljševanju dostopnosti knjig za ranljive
skupine prebivalstva, manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine prebivalstva. V tem
sklopu se predvideva tudi podpora programom knjigarn v smeri živih kulturnih središč
in nadgradnja obstoječih knjižnih sejmov.
5. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na področjih poziva.
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Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
visokega šolstva in humanističnih znanosti.
Javni zavodi s področja kulture niso upravičeni do sodelovanja na javnem pozivu, ker
bodo njihovi projekti, povezani s tematiko
Ljubljane-svetovne prestolnice knjige 2010,
obravnavani v okviru letnih programov, ki jih
sofinancirata MOL in MK RS.
Posamezniki so avtorji, ki delujejo na
področjih poziva.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na področjih poziva in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, skladna z javnim
interesom, in bo v celoti izveden v obdobju
od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičene stroške projekta nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL in JAK, so sestavljeni
izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški
projekta so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– prepoznavni in preverljivi;
–podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta oziroma ta delež ne
bo presegel deleža, določenega v 6. točki
poziva.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
6. Pogoji za sodelovanje na pozivu
6.1. Pogoji poziva
6.1.1. Na poziv za sklop A) Svetovni
kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva se lahko prijavijo predlagatelji projektov
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije
s statusom društva ali zavoda, gospodarske
organizacije, ki so registrirane na področju
R Slovenije in/ali v zamejstvu za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti oziroma
prirejanje kongresov in izobraževanj na področju, na katerem kandidirajo (obvezno
dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da
MOL naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– da so v obdobju 2006─2008 izvedli
najmanj dve strokovni srečanji na področju
založništva in knjigotrštva z mednarodno
udeležbo (obvezno dokazilo: program srečanja, medijski odzivi, vabila);
– da bodo svetovni kongres izvedli
v Ljubljani v obdobju marec─april 2011;
– da bodo v okviru kongresa izdali najmanj 3 knjižna dela, povezana s temami
kongresa, katerih predvidena naklada je
5000 izvodov na naslov;
– da zagotovijo udeležbo najmanj petih
tujih predavateljev in petih predstavnikov
JAK-u sorodnih inštitucij;

– da zagotovijo izdajo zbornika kongresa
v angleškem in slovenskem jeziku v tiskani
in elektronski obliki z urejenimi avtorskimi
pravicami za možno distribucijo po svetu;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
400.000 EUR;
– da z izjavo potrjujejo, da so se glede
prodajne cene kompleta knjig pripravljeni
pogajati z MOL in JAK;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu poziva;
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL in JAK.
6.1.2. Na poziv za sklop B/ Literarni festival: Literature svetovnih celin se lahko
prijavijo predlagatelji projektov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije
s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije, ki so registrirane področju
R Slovenije in/ali v zamejstvu za opravljanje založniške, knjigotrške ali kulturno-umetniške dejavnosti na področju, na katerem
kandidirajo (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj
dostaviti v zahtevanem roku);
– da so v obdobju 2006–2008 letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo (obvezna dokazila: medijski odzivi,
programska knjiga, najave);
– bodo Literarni festival: Literature svetovnih celin izvedli v Ljubljani v maju ali
juniju 2010 in bo trajal najmanj deset dni ter
imel najmanj deset festivalskih dogodkov
kot zaključene celote;
– bodo v okviru Literarnega festivala:
Literature svetovnih celin zagotovili ustrezno udeležbo uveljavljenih avtorjev iz vsega
sveta;
– izdali knjižna dela v predvideni nakladi
najmanj 8.000 izvodov na naslov v slovenskem jeziku ter po kar najbolj dostopnih
cenah;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
600.000 EUR;
– da z izjavo potrjujejo, da so se glede
prodajne cene serije knjig pripravljeni pogajati z MOL in JAK;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu poziva;
– so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene
obveznosti do MOL in JAK.
6.1.3. Na poziv za sklop C) Ljubljana
bere in Rastem s knjigo se lahko prijavijo
predlagatelji projektov (upravičene osebe),
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2008 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009
s strani MOL ali MK RS
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
založniške dejavnosti; v primeru, da se naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora
predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku);
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– imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (samo za podsklop Ljubljana
bere: Izvirna slovenska slikanica);
– izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta stimulativno ovrednotili
delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca;
– z izjavo potrjujejo, da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni pogajati
z MOL in JAK (pri odkupih knjig za otroke
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah);
– z izjavo potrjujejo, da so se glede prodajne cene knjig pripravljeni pogajati z MOL
in JAK (pri podsklopu Knjige za vsakogar);
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu poziva;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki).
Na pozivu lahko sodelujejo predlagatelji z izvirno slovensko leposlovno slikanico,
stripom, izvirnim slovenskim leposlovnim ali
humanističnim delom, kakovostnim prevodnim delom (leposlovje, humanistika, strip),
in sicer po posameznih sklopih:
1. Ljubljana bere: Izvirna slovenska slikanica:
– ki je bila prvič izdana v letih
2007─2009;
– ki je po literarni in likovni zasnovi namenjena bodisi starostni skupini triletnikov
bodisi prvošolcem;
– katere pisec in ilustrator sta sodobna
slovenska ustvarjalca;
– ki po velikosti formata slikanice presega velikost A5 ter ne odstopa bistveno od
formata A4;
– da predlagatelj zagotavlja odkupno
ceno izvoda slikanice največ 4 EUR (z DDV)
pri nakladi 10.000 izvodov;
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge
pogodbene obveznosti do MOL.
2. Rastem s knjigo: Knjiga za srednješolce:
– ki je bila prvič izdana v letih
2007─2009;
– ki je po vsebini namenjena starostni
skupini srednješolcev;
– katere pisec in/ali ilustrator sta sodobna slovenska ustvarjalca;
– da predlagatelj zagotavlja odkupno
ceno izvoda knjige največ 2 EUR (z DDV)
pri nakladi 20.000 izvodov;
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge
pogodbene obveznosti do JAK.
3. Knjige za vsakogar:
– ki so bile/bodo prvič izdane v letih
2007–2010 ali pa nove izdaje (nova spremna študija, nov prevod ali nova uredniška
zasnova);
– katerih avtorji so priznani slovenski in
tuji ustvarjalci;
– katerih dela so namenjena široki ciljni skupini bralcev in bodo cenovno dostopna (najvišja predlagana prodajna cena je
3 EUR (z DDV) na izvod);
– ki bodo izšle v nakladi najmanj 8.000
izvodov na naslov;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
15.000 EUR na naslov;
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge
pogodbene obveznosti do MOL in JAK.
6.1.4. Na poziv za sklop D) Knjiga in
ustvarjalnost na področjih kulture se lahko
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prijavijo predlagatelji projektov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2008 niso
bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto
2009 s strani MOL ali MK RS ali da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti, založništva in/ali knjigotrštva in
imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno prebivališče v MOL
(če je predlagatelj samozaposleni v kulturi
ali posameznik) (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da MOL naknadno
zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da so v obdobju 2006–2008 kot nosilci
izvajali projekte na področju kulture (obvezna dokazila: kopije medijskih odzivov, vabila, najave);
– da bo prijavljeni projekt povezan s tematiko Ljubljane – svetovne prestolnice knjige 2010 ter da bo izveden v obdobju od
23. aprila 2010 do 23. aprila 2011;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne
predvidene vrednosti prijavljenega projekta
in hkrati ne presega 40.000 EUR;
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu poziva;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL.
6.1.5. Na poziv za sklop E/Knjiga in mesto se lahko prijavijo predlagatelji projektov
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2008 niso
bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto
2009 s strani MOL ali MK RS ali da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti, založništva in/ali knjigotrštva in
imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno prebivališče v MOL
(če je predlagatelj samozaposleni v kulturi
ali posameznik) (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da MOL naknadno
zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v obdobju 2006–2008 izvedli najmanj en projekt s področja popularizacije knjige, branja in bralne kulture: odprtje
knjigarne, knjižni sejem, literarno prireditev
(obvezna dokazila: medijski odzivi, vabila,
najave, kritike);
– da bodo v obdobju od 23. aprila 2010
do 23. aprila 2011 izvedli projekt na odprti
javni površini ali na drugih lokacijah na območju MOL;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne
predvidene vrednosti prijavljenega projekta
in hkrati ne presega 30.000 EUR;
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu poziva;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL.
6.2. Na pozivu ne morejo kandidirati tisti
predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US:
U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/06 –
ZNOJF-1, 33/07 Odl. US: U-I-57/06-28).
6.3. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
pristojna uslužbenka MOL za področje, ki je
predmet poziva. Pristojna uslužbenka MOL
bo predlagala zavržbo vlog predlagateljev,
ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo
splošnih in posebnih pogojev za sodelovanje na pozivu ter tudi vseh prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno dopolnjenih vlog.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL in
JAK spremenita odločitev ter z izvajalcem
ne skleneta pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (če projekt ni bil
izveden) v tekočem pogodbenem letu razvežeta že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahtevata povračilo
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
7. Kriteriji poziva
7.1. Kriteriji poziva za sklop A) Svetovni
kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva (možnih je 100 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 30 točk);
– predvideno število in reference sodelujočih strokovnjakov s področja založništva,
knjigotrštva, prevajalstva in spodbujanja
bralne kulture (do 20 točk);
– reference predlagatelja in izvajalcev
pri izvedbi strokovnih srečanj na področju
knjige (do 15 točk);
– jezikovna odličnost, lektorska neoporečnost, kakovost tehnične izvedbe in uredniškega dela-oblikovanje, kakovost tiska,
papirja in vezave zbornika kongresa ter knjižnih izdaj (do 15 točk);
– aktualnost obravnavanih tem kongresa
v luči Unescovih načel (do 10 točk);
– dostopnost za ciljno občinstvo (do 5
točk);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 5 točk).
7.2. Kriteriji poziva za sklop B) Literarni
festival: Literature svetovnih celin (možnih
je 120 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 25 točk);
– predvideno število, reference in aktualnost sodelujočih sodobnih avtorjev iz vseh
svetovnih celin (do 20 točk);
– reference predlagatelja in izvajalcev
(do 15 točk);
– predvideno število izdanih del sodelujočih avtorjev (do 15 točk);
– predvidena naklada ter cena zbirke
knjig (do 15 točk);
– predvideno število festivalskih dogodkov (do 8 točk);
– dostopnost za ciljno občinstvo (do 5
točk);
– aktualnost osrednje teme festivala (do
5 točk);
– predviden načrt distribucije zbirke knjig
(do 4 točke);
– število in kakovost dogodkov, namenjenih otrokom in mladim do 18. leta (do
3 točke);
– število in kakovost dogodkov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (do
3 točke);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 2 točki).

7.3. Kriteriji poziva za sklop C) Ljubljana
bere/Rastem s knjigo (možnih je 100 točk)
7.3.1. Ljubljana bere: Izvirna slovenska
slikanica
– literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne zasnove slikanice za ciljno starostno skupino (do 20 točk):
– kakovost in estetskost literarnega izraza, slogovna dovršenost ter privlačnost
(do 10 točk);
– izvirnost literarnega besedila – izvirna
zasnova zgodbe, dinamičnost naracije (do
10 točk);
– izvirnost in kakovost likovne zasnove
(do 10 točk);
– skladnost likovne zasnove z literarno
predlogo (do 10 točk);
– reference in prepoznavnost pisca in
ilustratorja na področja otroškega leposlovja-nagrade, odmevi v strokovni javnosti (do
10 točk);
– jezikovna odličnost, izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost (do 10 točk);
– kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave (do
10 točk);
– stimulativno ovrednotenje avtorja besedila in ilustratorja v primeru izbora slikanice (do 5 točk);
– konkurenčno razmerje med kakovostjo predlagane knjige in ceno za odkup
(do 5 točk).
7.3.2. Rastem s knjigo: Knjiga za srednješolce
– kakovost in izvirnost leposlovnega besedila (do 35 točk);
– reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju mladinskega leposlovja
– nagrade, odmevi v strokovni javnosti (do
20 točk);
– jezikovna odličnost – izvirno in bogato
jezikovno izražanje ter lektorska neoporečnost (do 15 točk);
– reference predlagatelja in predlagane
knjige – odmevnost v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in druge reference
(do 10 točk);
– primernost predlaganega knjižnega
dela razvojni stopnji srednješolcev (do 10
točk);
– kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave ter
uredniškega dela (do 8 točk);
– prednost novejših izdaj (2009 – 2 točki;
2008, 2007 – 1 točka) (do 2 točki).
7.3.3. Knjige za vsakogar
– izkazovanje ciljev, ki se skladajo z načeli Unesca in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru (do 30
točk);
– skladnost vsebinske zasnove s ciljno
skupino bralcev (do 20 točk);
– aktualnost knjižne izdaje, zanimivost
za širši krog bralcev (do 12 točk);
– reference avtorja in drugih izvajalcev
projekta (do 10 točk);
– reference predlagatelja na področju
poziva (do 8 točk);
– izdaja kakovostnega izvirnega slovenskega leposlovja, stripa in humanistike
oziroma kakovostnih prevodov klasičnih in
sodobnih del leposlovja in humanistike (do
8 točk);
– izdelan načrt distribucije in prodaje knjige (do 5 točk);
– predvidena naklada (do 3 točke);
– predvidena prodajna cena na naslov
(do 2 točki);
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– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 2 točki).
7.4. Kriteriji poziva za sklop D) Knjiga in
ustvarjalnost na področju kulture (možnih
je 100 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 27 točk);
– inovativnost povezovanja knjige s področjem umetnosti (do 25 točk);
– reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev (do 23 točk);
– možnosti trajnejšega izvajanja projekta
(do 12 točk);
– dostopnost za ciljno občinstvo (do 10
točk);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 3 točke).
7.5. Kriteriji poziva za sklop E) Knjiga in
mesto (možnih je 100 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 20 točk);
– reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih
kulturnih prizorišč na območju MOL (do 15
točk);
– inovativni pristop pri spodbujanju branja za ranljive skupine prebivalstva, manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine
prebivalstva (15 točk);
– projekt povezuje avtorje, založnike,
knjigarnarje in knjižnice (do 13 točk);
– možnosti trajnejšega izvajanja projekta
(do 10 točk);
– večanje dostopnosti knjige v MOL (do
5 točk);
– dostopnost za ciljno občinstvo (do 4
točke);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 3 točke).
8. Uporaba kriterijev
Kriteriji poziva za posamezna področja
so ovrednoteni s točkami. Najvišje število
točk je 100, razen za sklop B) Literarni festival: Literature svetovnih celin, kjer je najvišje možno število točk 120. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100
točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi kriterijev poziva prejeli najmanj 81 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in JAK uvrščeni med
sofinancirane projekte.
Za sklop B/ Literarni festival: Literature svetovnih celin bo ocenjevanje projektov
potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 111 do 120 točk), kakovostno (od 101 do 110 točk) in nezadovoljivo
(do 100 točk). Izbran bo predlagatelj, ki bo
dosegel najmanj 101 točko.
Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti
projekta, pri čemer med izbranimi projekti
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
MOL in JAK bosta odločala o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklop: A)
Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva; B) Literarni festival: Literature
svetovnih celin in C) Ljubljana bere/Rastem
s knjigo na podlagi mnenja pristojnih strokovnih komisij MOL in JAK in pristojnih strokovnih služb MOL in JAK, kriterijev iz tega

poziva ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leti 2010 in 2011.
MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklopa: D)Knjiga in
ustvarjalnost na področjih kulture in E) Knjiga in mesto na podlagi mnenja pristojne
strokovne komisije MOL in pristojne strokovne službe MOL, kriterijev iz tega poziva ter
ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih
sredstev za leti 2010 in 2011.
9. Okvirna vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet javnega
poziva SPK 2010, je 2.150.000,00 EUR.
V primeru, da v proračunih MOL in JAK za
leti 2010 in 2011 ne bodo zagotovljena sredstva v predvidenem obsegu, bo delež sofinanciranja spremenjen sorazmerno z zagotovljenimi sredstvi.
V okviru projekta Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010 bosta MOL in JAK
v letih 2010 in 2011 v sklopih:
A) Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva sofinancirala en (1)
projekt,
B) Literarni festival: Literature svetovnih
celin sofinancirala en (1) projekt,
C) Ljubljana bere in Rastem s knjigo
sofinancirala predvidoma sedemnajst (17)
projektov, in sicer:
– MOL bo izbral dve (2) slikanici – eno za
triletnike in eno za prvošolce (predviden je
odkup 10.000 izvodov),
– MOL in JAK bosta podprla izdajo predvidoma petnajst (15) knjig v podsklopu Knjige za vsakogar,
– JAK pa bo izbral eno (1) knjigo za
srednješolce (predviden je odkup 20.000
izvodov).
MOL bo v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 v letih 2010 in
2011 sofinanciral v sklopih:
D) Knjiga in ustvarjalnost na področju
kulture predvidoma petindvajset (25) projektov;
E) Knjiga in mesto predvidoma dvajset
(20) projektov.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010 in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
MOL in JAK bosta z izbranimi predlagatelji za sklope A) Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva; B) Literarni festival: Literature svetovnih celin in
C) Ljubljana bere/Rastem s knjigo sklenila
tristranske pogodbe o sofinanciranju projektov v letih 2010 in 2011. MOL bo z izbranimi
predlagatelji za sklopa D) Knjiga in ustvarjalnost na področjih kulture in E) Knjiga in
mesto sklenil pogodbe o sofinanciranju projektov v letih 2010 in 2011.
V primeru, da bo predlagatelj izbran za
sofinanciranje več projektov, bo z njim sklenjena enotna pogodba, ki bo obsegala vse
projekte, sprejete v sofinanciranje.
Po izdaji odločbe in pred sklenitvijo pogodbe bodo predlagatelji pozvani k pogajanju o pogodbeno dogovorjenem obsegu
projekta, stroških in vsebini promocije (del
stroškov promocije bo kril MOL, vsebina
promocije bo opredeljena v pogajanjih),
stroških tiska knjižnih izdaj ter načinih distribucije knjižnih izdaj. Prav tako bo pred
podpisom pogodbe za sklop C)Ljubljana
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bere/Rastem s knjigo z MOL in JAK dogovorjen način distribucije odkupljenih knjig.
11. Rok poziva: poziv bo objavljen 26. junija 2009 in se bo zaključil s porabo razpoložljivih sredstev na posameznih področjih
oziroma najkasneje 26. avgusta 2009. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.
12. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec 1 za posamezni sklop
poziva;
– prijavni obrazec 2 za posamezni sklop
poziva (obvezne izjave predlagatelja);
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 za
posamezni sklop poziva;
– izpolnjen prijavni obrazec 2 za posamezni sklop poziva (obvezne izjave predlagatelja);
– parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop poziva;
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 6.1., in sicer:
6.1.1 Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva:
– dokazilo o izvedbi najmanj dveh strokovnih srečanj na področju založništva in
knjigotrštva z mednarodno udeležbo v obdobju 2006–2008 (program srečanja, medijski
odzivi, vabila).
6.1.2. Literarni festival: Literature svetovnih celin:
– dokazilo o vsakoletni izvedbi literarnega festivala z mednarodno udeležbo v obdobju 2006–2008 (programska knjiga, najave,
medijski odzivi).
6.1.3. Ljubljana bere/Rastem s knjigo in
Knjiga za vsakogar:
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
recenzij ali odzivov o prijavljeni slikanici/knjigi za srednješolce in njenem avtorju/avtorjih,
objavljene v medijih ali strokovnem tisku
(Izvirna slovenska slikanica, Knjiga za srednješolce);
– dva izvoda slikanice/dva izvoda knjige
za srednješolce (Izvirna slovenska slikanica,
Knjiga za srednješolce);
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
odzivov o knjigi oziroma vsaj dve recenziji priznanih strokovnjakov (za prve izdaje)
(Knjige za vsakogar);
– izvod knjige ali del rokopisa – najmanj
20 strani besedila, tipična oblikovna zasnova strani (Knjige za vsakogar).
6.1.4. Knjiga in ustvarjalnost na področju
kulture:
– dokazila, da so v obdobju 2006–2008
kot nosilci izvajali projekte na področju kulture (kopije medijskih odzivov, vabila, najave).
6.1.5. Knjiga in mesto
– dokazilo o izvedbi najmanj enega projekta (odprtje knjigarne, knjižni sejem, literarna prireditev) s področja popularizacije
knjige in branja v obdobju 2006–2008 (medijski odzivi, vabila, najave, kritike).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
projektov v roku poziva dvignejo na Oddelku
za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljub
ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro).
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Zainteresirane osebe imajo v tem času
tudi pravico vpogleda v dokumentacijo poziva, ki je dosegljiva tudi na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si. MOL je dolžan
v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo
poziva poslati tudi po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezni
sklop poziva v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezna dokazila, navedena v 6.
točki besedila poziva.
12.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 26. avgusta
2009 (datum poštnega žiga) kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: SPK 2010«
in z obvezno navedbo sklopa poziva (primer: A) Svetovni kongres: knjiga kot nosilka
razvoja človeštva oziroma katerikoli drugi
programski sklop iz poziva).
12.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le
v roku poziva na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: SPK 2010
– z obvezno navedbo, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša«. Dopolnjevanje vlog po
poteku roka poziva (po 26. avgustu 2009)
ne bo več možno.
12.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
poziva.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Vloge bo odpirala pristojna uslužbenka MOL po vrstnem redu prispetja, in
sicer vsakih štirinajst dni.
Za vsako vlogo bo uradna oseba MOL
ugotovila njeno popolnost in ali jo je podala
oseba, ki izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba).
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo podana na originalnem obrazcu v tiskani
obliki in/ali ne bo vsebovala obveznih prilog
(navedenih v 6. točki besedila poziva). Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo,
bodo pozvani k njeni dopolnitvi po pošti.
Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu
navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi
vlog pozvani po elektronski pošti. Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva
njene obravnave na strokovni komisiji, ki se
bo sestajala mesečno.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 26. avgusta 2009, o čemer priča
poštni žig. Za prepozno se šteje tudi vloga,
ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv
končal zaradi porabe sredstev.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva, navedenih v 6. točki besedila poziva.
Vse nepravočasne in nepopolne vloge
ter tiste, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo župan MOL zavrgel s sklepom.
13.3. Pristojna uslužbenka MOL bo enkrat mesečno obvestila predlagatelje projektov o predlogu strokovnih komisij in strokovnih služb ter o roku, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisij pisno izjavi. MOL bo izbrala predloge
za sofinanciranje projektov po postopku, ki
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ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in največ do vrednosti, navedenih v besedilu
poziva.
14. Uslužbenki MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi s pozivom
Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s pozivom v času uradnih
ur (ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16.
uro), pri uslužbenkah MOL:
– Saša Ogrizek, (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16),
– Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, tel. 306-48-38).
MOL bo vsem zainteresiranim predlagateljem v zvezi z javnim pozivom odgovarjal
pisno po elektronski pošti in po redni pošti.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4763/09
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi določil
71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), 14. in
15. člena Statuta Zavoda (Uradni list RS, št.
87/01 in 1/02 – popr.), Pravilnika o volitvah
in imenovanju članov v organe upravljanja
Zavoda z dne 6. 7. 1993 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah
in imenovanju članov v organe upravljanja
Zavoda z dne 23. 6. 2005,
obvešča
Predstavnike delodajalcev:
– Gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organizirana za območje države,
– Vlado Republike Slovenije.
Predstavnike zavarovancev:
– zainteresirane sindikate reprezentativne za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva organizirane za območje države,
– organizacije upokojencev organizirane
za območje države,
– invalidske organizacije organizirane za
območje države,
da je skupščina Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Skupščina Zavoda) na seji dne 17. 6. 2009 sprejela Sklep o razpisu volitev za člane skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in člane Območnih svetov Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Volitve predstavnikov delodajalcev in aktivnih zavarovancev v Skupščino Zavoda in
Območne svete Zavoda bodo dne 6. oktobra 2009.
Skladno z določbami Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda, volijo:
1. šestnajst članov – predstavnikov delodajalcev volijo organizacije in delodajalci,
organizirani v gospodarski zbornici in drugih
združenjih delodajalcev, ki so organizirani
za območje države;
2. štiri člane – predstavnike delodajalcev
za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – imenuje Vlada Republike
Slovenije;
3. petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev – volijo zainteresirani sindikati, reprezentativni za območje države,
glede na število svojih članov;

4. enega člana – predstavnika kmetov,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in
glavni poklic – volijo organizacije s področja
kmetijstva, ki so organizirane za območje
države;
5. sedem članov – predstavnikov upokojencev – volijo organizacije upokojencev, ki
so organizirane za območje države;
6. dva predstavnika invalidov volijo invalidske organizacije, ki so organizirane za
območje države.
Hkrati z volitvami članov Skupščine Zavoda bodo izvedene tudi volitve članov območnih svetov ustanovljenih na območjih
posameznih Območnih enot Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Posamezni območni svet ima sedem članov, od
katerih se trije člani izvolijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani
v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik upokojencev in eden
predstavnik invalidov).
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
poziva
I. Gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organizirani za območje države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili 24.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB) izvolijo predstavnike
v volilno telo za volitve članov Skupščine
Zavoda – predstavnikov delodajalcev ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov
bivališča) izvoljenih v volilno telo, skupaj
z dokazilom o vpisu v register, pravili zbornice oziroma združenja in podatki o številu
delavcev, predložijo volilni komisiji Zavoda
najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja
– do 6. 9. 2009;
– skladno s svojimi pravili, določijo kandidate za šestnajst članov Skupščine Zavoda
– predstavnikov delodajalcev ter seznam
kandidatov, skupaj s pravili, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda
najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja
– do 6. 9. 2009.
– Vlado Republike Slovenije, da imenuje
štiri člane – predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb
– v skupščino Zavoda ter seznam članov
z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predloži volilni
komisiji Zavoda najkasneje do dne glasovanja – 6. 10. 2009.
II. Reprezentativne sindikate za območje
države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili tretjega in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB), izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov Skupščine Zavoda
– predstavnikov aktivnih zavarovancev, ter
seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča) izvoljenih v volilno telo, skupaj z odločbo o reprezentativnosti sindikata,
pravili in podatkih o številu članov, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnevom glasovanja – do 6. 9. 2009;
– na podlagi lastnih pravil, določijo kandidate za petnajst članov skupščine Zavoda ter seznam kandidatov skupaj s pravili,
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred
dnem glasovanja – do 6. 9. 2009.
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Interesne organizacije:
– organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države,
– organizacije upokojencev organizirane
za območje države,
– invalidske organizacije organizirane za
območje države,
da v primeru, ko želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine Zavoda,
pošljejo svojo prijavo volilni komisiji Zavoda
v 15 dneh po dnevu razpisa volitev – to je
do 16. 7. 2009. Interesne organizacije, ki
se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni
komisiji Zavoda, v postopku imenovanja
ali volitev članov skupščine ne morejo sodelovati.
III. Območne gospodarske zbornice in
združenja delodajalcev v občinah oziroma
širši lokalni skupnosti, ki delujejo na območju posameznih Območnih enot Zavoda, da
določijo kandidate za tri predstavnike delodajalcev v območni svet, ustanovljen na območju posamezne območne enote Zavoda
ter da seznam kandidatov, skupaj s pravili in
dokazili o organiziranosti za območje občine
oziroma širše lokalne skupnosti, osebnimi
podatki (ime in priimek, naslov bivališča)
in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji
Zavoda najkasneje 30 dni pred glasovanjem
– do 6. 9. 2009.
Reprezentativne sindikate, organizacije upokojencev in organizacije invalidov
v občinah oziroma širši lokalni skupnosti,
ki delujejo na območju posameznih Območnih enot Zavoda, da določijo kandidate za štiri predstavnike zavarovancev (dva
predstavnika aktivnih zavarovancev, eden
predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov) v območni svet, ustanovljen
na območju posamezne območne enote
Zavoda ter da seznam kandidatov, skupaj s pravili in odločbo o reprezentativnosti
organizacije za območje občine oziroma
širše lokalne skupnosti, osebnimi podatki
(ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi

soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda
najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja –
do 6. 9. 2009.
Prijave za sodelovanje pri imenovanju in
volitvah članov skupščine, kandidature za
člane skupščine in sezname predstavnikov
imenovanih v volilna telesa je treba predložiti neposredno volilni komisiji Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Za podrobnejše informacije o rokih in postopkih za izvedbo volitev ter dodatna gradiva lahko predstavniki delodajalcev in zavarovancev zaprosijo volilno komisijo Zavoda
v Ljubljani: Cirila Mali, tel. 01/30-77-289,
30-77-589, 30-77-478, faks 01/23-12-182,
e-pošta: cirila.mali@zzzs.si.
Volilna komisija
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-4760/09
ITAS-PTI Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. – v likvidaciji na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2009/14697 z dne 9. 6. 2009 objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – zemljišče
na lokaciji k.o. Kočevje, ZKV 896, parc. št.
2207/13, v izmeri 13999 m2.
Ponujena cena znaša 140.000 EUR.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb
bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo
imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki
bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov
točen naslov, ponujeni znesek in ponudba
mora biti podpisana s strani pooblaščene
osebe za zastopanje.
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– Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Ponudba mora prispeti na naslov:
Franc Mihelič – likvidacijski upravitelj, Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do vključno 15. 7. 2009 do
15. ure.
– Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene, ki se vplača na TR
02320-0011985034 pri NLB Podružnica Kočevje in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na naroku za odpiranje
ponudb.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov ali ne bodo
prispele pravočasno, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo
ponudniku vrnila.
– Neuspelim ponudnikom se varščina
vrne v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in
se ne obrestuje.
– Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec pa ne odgovarja
za stvarne in pravne napake.
– V ceno ni vključen davek na promet
nepremičnin, niti morebitne druge dajatve;
stroške prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako kupec uredi vpise v zemljiško knjigo.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Lastninska pravica preide na kupca
z dnem plačila celotne kupnine.
– Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 7.
2009 ob 9. uri, v prostorih Skupina Viator &
Vektor d.d. sejna soba.
– Za morebitne dodatne informacije kličite na tel. 01/420-33-10.
ITAS-PTI d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Franc Mihelič
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2009-5
Ob-4526/09
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata Osnovne šole Gornja
Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona,
ki so v hrambi pri Upravni enoti Gornja Radgona na podlagi odločbe, št. 028-37/1993
z dne 21. 5. 1993 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
31 z dnem 21. 5. 1993, se z dnem 8. 6. 2009
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 4302-5/2009/2
Ob-4737/09
Na podlagi 13. in 40. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad)
in ob upoštevanju določil Splošnega akta
o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list
RS, št. 79/07), določil Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko
številko za klice v sili »112« (Uradni list RS,
št. 118/04), določil Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop
do interneta (Uradni list RS, št. 81/04 in
111/06), določil Splošnega akta o načinu
izračuna neto stroškov univerzalne storitve
(Uradni list RS, št. 81/04), določil Uredbe
o ukrepih za končne uporabnike invalide
(Uradni list RS, št. 101/05), določil Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev
paketov za potrošnike z nizkimi dohodki
oziroma s posebnimi potrebami v okviru
zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni
list RS, št. 139/04), določil Splošnega akta
o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04, 118/05 in
81/07), določil Splošnega akta o zbiranju,
uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga
elektronskih komunikacij (Uradni list RS,
št. 73/07), določil Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 71/08 in
96/08) in ostalih relevantnih zakonskih in
podzakonskih aktov Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za določitev
izvajalca univerzalne storitve
1. Predmet javnega razpisa (blago/storitev/gradnja)
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje različnih storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, oziroma zagotavljanje univerzalne storitve1 na celotnem ozemlju Republike
Slovenije oziroma na določenem območju
ozemlja Republike Slovenije za obdobje petih let, in sicer:
(1) priključitev na javno telefonsko
omrežje2 in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev3 na fiksni lokaciji na ra1
Prvi odstavek 11. člena ZEKom: Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni
ceni ne glede na njihovo geografsko lego.
2
11. točka 3. člena ZEKom: Javno telefonsko omrežje je elektronsko komunikacijsko
omrežje, ki se uporablja za zagotavljanje javno
dostopnih telefonskih storitev in omogoča prenos govornih komunikacij in drugih komunikacij, kot so faksimilne in podatkovne komunikacije, med omrežnimi priključnimi točkami.
3
9. točka 3. člena ZEKom: Javno dostopna
telefonska storitev je storitev, ki je na voljo
javnosti in zajema oddajanje in sprejemanje
notranjih in mednarodnih klicev ter dostop
do storitev klica v sili prek številk, ki so za

zumno zahtevo uporabnika, tako da mu to
omogoča vzpostavljanje in sprejemanje notranjih (krajevnih in medkrajevnih) in mednarodnih klicev, prenos faksimilnih komunikacij
in podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do
interneta (prva točka drugega odstavka 11.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07
– ZDRad; v nadaljevanju: ZEKom), (v nadaljevanju: priključitev in dostop);
(2) zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika v skladu z 12. členom ZEKom
(2. točka drugega odstavka 11. člena ZEKom), (v nadaljevanju: imeniki);
(3) zagotavljanje in dostop do univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih
v skladu z 12. členom ZEKom (2. točka
drugega odstavka 11. člena ZEKom), (v nadaljevanju: imeniška služba);
(4) zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic4, iz katerih je možno brezplačno in
brez uporabe kakršnihkoli plačilnih sredstev
klicati na številke za klice v sili, tako da so
izpolnjene razumne potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti, števila
javnih telefonskih govorilnic, dostopnosti za
uporabnike-invalide in kakovosti storitev (3.
točka drugega odstavka 11. člena ZEKom),
(v nadaljevanju: telefonske govorilnice);
(5) zagotavljanje ukrepov za končne
uporabnike-invalide5, kot jih določa Uredba
o ukrepih za končne uporabnike invalide
(Uradni list RS, št. 101/05; v nadaljevanju:
Uredba), in ki končnim uporabnikom-invalidom omogočajo ustrezen dostop do in
uporabo javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z dostopom do storitev v sili,
imenikov in imeniških služb, kot ga imajo
drugi končni uporabniki (4. točka drugega
odstavka 11. člena ZEKom), (v nadaljevanju: ukrepi za invalide).
Izvajalec univerzalne storitve mora skladno z Uredbo:
– prednostno obravnavati zahtevo končnega uporabnika invalida za priključitev na
javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji
(prvi odstavek 3. člena Uredbe);
te storitve določene v načrtu oštevilčenja, in
lahko vsebuje, kadar je to primerno, eno ali
več naslednjih storitev: zagotavljanje pomoči
posredovalca, zagotavljanje službe za dajanje
informacij o naročnikih (v nadaljnjem besedilu: imeniška služba), zagotavljanje imenikov,
zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic,
zagotavljanje storitev pod posebnimi pogoji,
zagotavljanje posebnih zmogljivosti za uporabnike-invalide ali uporabnike s posebnimi socialnimi potrebami oziroma zagotavljanje storitev
prek negeografskih številk.
4
8. točka 3. člena ZEKom: Javna telefonska govorilnica je javno dostopni telefon, katerega uporaba se plača s plačilnimi sredstvi, kot
so kovanci oziroma kreditne ali debetne bančne kartice oziroma telefonske kartice, vključno s karticami za uporabo s klicnimi kodami.
5
Ukrepi za invalide se zagotavljajo v skladu z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike
invalide (Uradni list RS, št. 101/05), ki jo je
izdala Vlada Republike Slovenije.

– zagotoviti končnim uporabnikom invalidom oziroma naročnikom invalidom, ki
nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, 50% popust pri
priključitvi na javno telefonsko omrežje na
fiksni lokaciji (drugi odstavek 3. člena in prvi
odstavek 7. člena Uredbe);
– brezplačno prednostno obravnavati
in odpraviti okvare na dostopovnem vodu
do končnega uporabnika-invalida. Končni
uporabniki invalidi, ki niso naročniki, sporočijo izvajalcu univerzalne storitve, katero
omrežno priključno točko uporabljajo, kar
dokazujejo s potrdilom o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu, kjer je omrežna priključna točka (tretji odstavek 3. člena
Uredbe);
– pripraviti Splošne pogoje za dostop
do javno dostopnih telefonskih storitev na
fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik, tako da
bodo dostopni v zvočnem zapisu oziroma
v takšni obliki, ki omogoča pregledovanje
z Braillovo vrstico (prvi odstavek 4. člena
Uredbe);
– zagotoviti končnim uporabnikom-invalidom oziroma naročnikom invalidom,
ki nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb
v višini, ki omogoča preživetje, 5% popust
pri mesečni naročnini za javno dostopne
telefonske storitve na fiksni lokaciji (drugi
odstavek 4. člena in prvi odstavek 7. člena
Uredbe);
– omogočiti, da se slepi in slabovidni
naročniki invalidi lahko seznanijo z višino
računa z govornimi sporočili (tretji odstavek
4. člena Uredbe);
– omogočiti, da so slepim in slabovidnim
končnim uporabnikom invalidom na posebni
številki dostopni podatki iz univerzalnega
imenika v govorni obliki in da jim je na tej
številki zagotovljena tudi pomoč pri posredovanju klicev. Klici na to posebno številko
so brezplačni za slepe in slabovidne končne
uporabnike invalide (prvi odstavek 5. člena
Uredbe);
– omogočiti slepim in slabovidnim končnim uporabnikom invalidom klice iz javnih
telefonskih govorilnic na posebno brezplačno številko, kjer so dostopni podatki iz univerzalnega imenika v govorni obliki in jim
na tej številki zagotavljati tudi pomoč pri
posredovanju klicev (tretji odstavek 5. člena
Uredbe).
Ponudnik se lahko s ponudbo prijavi
za izvajanje ene ali več storitev iz nabora
univerzalne storitve, ki so predmet tega javnega razpisa. Za vsako storitev iz nabora
univerzalne storitve mora ponudnik Agenciji za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) poslati ločeno ponudbo, skladno z razpisno dokumentacijo. Ne glede na to mora
vsaka ločena ponudba vsebovati ponudbo
za izvajanje vseh tistih ukrepov za končne
uporabnike-invalide iz točke (5), ki se nanašajo na posamezno storitev iz točk (1)
do (4). Za zagotavljanje ukrepov za končne
uporabnike-invalide ponudnik ne sme dajati
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ločene ponudbe. Za storitve zagotavljanje
in dostop do univerzalnega imenika, zagotavljanje in dostop do univerzalne službe
za dajanje informacij o naročnikih in zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic iz
nabora univerzalne storitve mora ponudnik
oddati ponudbo za celotno ozemlje Republike Slovenije.
2. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora
ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena
za vsakim zahtevanim pogojem. Izjave so
lahko predložene na zahtevanih obrazcih ali
na ponudnikovih, ki pa po vsebini ne smejo odstopati od zahtevanih obrazcev. Vsa
dokazila morajo biti izpolnjena, podpisana
s strani zakonitega zastopnika ponudnika
ali osebe, s strani ponudnika pooblaščene
za podpis ponudbe in ožigosana. V primeru podpisa ponudbe s strani pooblaščene
osebe, mora biti pooblastilo napisano na
zahtevanem obrazcu. Kolikor bi ponudnik
želel priložiti kopije dokumentov in dokazil,
morajo biti te notarsko overjene. Dokumenti
morajo izkazovati zadnje stanje, in kjer je to
izrecno navedeno, ne smejo biti starejši od
šest mesecev, šteto od roka za predložitev
ponudbe.
Pogoji:
1) Ponudnik v skladu s 4. členom ZEKom
(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih
omrežij in storitev) zagotavlja elektronska
komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve.
2) Ponudnik oziroma operater pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev obvesti
Agencijo v pisni obliki (prvi odstavek 5. člena ZEKom). Od Agencije pridobi z obvestilom pravico, da se pod pogoji in skladno z 9.
členom ZEKom z drugimi operaterji pogaja
o medomrežnem povezovanju, in kjer je to
primerno, od njih pridobi operaterski dostop
ali medomrežno povezavo, in možnost, da
je določen za izvajalca univerzalne storitve
skladno s 13. členom tega zakona. Merila in
postopki za naložitev posamičnih obveznosti operaterjem izhajajo iz III. in IV. poglavja
ter iz 9. in 13. člena ZEKom (drugi odstavek
5. člena ZEKom).
3) Ponudnik je v skladu s 6. členom
ZGD-1 (dejavnost) registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet predmetnega javnega razpisa
(Dokazilo: originalen izpisek iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od šest
mesecev);
4) Zoper ponudnika ni uveden oziroma
začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave ter ni utemeljenega vzroka,
da zaradi tekočega poslovanja, morebitnih
sodnih ali drugih postopkov, v katere je ponudnik vključen, obstaja nevarnost, da se
zoper ponudnika tak postopek začne (Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo);
5) Vsi podatki, ki so navedeni v predloženi ponudbi ponudnika morajo biti pravilni,
resnični in morajo izkazovati pošteno in
dejansko stanje delovanja in poslovanja
ponudnika (Dokazilo: ponudba s podatki o ponudniku z izjavo o sposobnosti in
sprejemanju zahtev iz razpisne dokumentacije);
6) Ponudnik priključitve in dostopa mora
biti vpisan v uradno evidenco operaterjev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnih komunikacijskih omrežij oziroma
javnih komunikacijskih storitev Agencije,
kot operater, ki zagotavlja javna telefonska
omrežja6 in izvaja javno dostopne telefonske storitve v skladu s 5. členom ZEKom
in določili Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih
komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št.
81/04, 118/05 in 81/07; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt).
7) Ponudnik imenikov mora biti vpisan
v uradno evidenco operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev Agencije, kot izvajalec
drugih vrst storitev v skladu s 5. členom
ZEKom in določili Splošnega akta.
8) Ponudnik imeniške službe mora biti
vpisan v uradno evidenco operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih
komunikacijskih storitev Agencije, kot izvajalec drugih vrst storitev v skladu s 5. členom
ZEKom in določili Splošnega akta.
9) Ponudnik telefonskih govorilnic mora
biti vpisan v uradno evidenco operaterjev
javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev Agencije, kot
izvajalec javno dostopne telefonske storitve
in dostopa do javnega telefonskega omrežja v skladu s 5. členom ZEKom in določili
Splošnega akta.
10) Ponudnik ukrepov za invalide mora
biti vpisan v uradno evidenco operaterjev
javnih komunikacijskih omrežij oziroma
javnih komunikacijskih storitev Agencije,
kot operater, ki zagotavlja javna telefonska
omrežja ter izvaja javno dostopne telefonske storitve v skladu s 5. členom ZEKom in
določili Splošnega akta.
11) Ponudnik mora imeti tehnično usposobljen kader s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij
in relevantnih storitev iz nabora univerzalne
storitve (Dokazilo: izjava o kadrovski usposobljenosti).
Ponudnik posreduje Poslovni načrt, ki
mora biti pripravljen za dobo pet let vnaprej
in mora obsegati:
1) Opis podjetja ponudnika ter njegovih produktov in storitev;
2) Analizo tržišča, vključno s segmentacijo uporabnikov in geografsko analizo;
3) Analiza prednosti in slabosti ponudnika na trgu (SWOT analiza);
4) Načrt trženja posamezne storitve iz
nabora univerzalne storitve;
5) Bilanco stanja, izkaz poslovnega
izida, izkaz denarnih tokov, vse z razkritji
bistvenih postavk in kazalnike poslovanja.
Navedeni računovodski izkazi morajo biti
pripravljeni ločeno za posamezne storitve
iz nabora univerzalne storitve in ločeno za
preostale storitve ponudnika;
6) Ocena prihodkov iz naslova zagotavljanja posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve;
6
V Obrazcu za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma
izvajanju javnih komunikacijskih storitev, ki
je priloga Splošnega akta o vsebini in obliki
obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, so navedene možnosti
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij
kot so javna vodovno komutirana omrežja,
javna paketno komutirana omrežja in javna
nekomutirana omrežja.
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7) Ocena stroškov iz naslova zagotavljanja posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve;
8) Ocena materialnih koristi7 iz naslova zagotavljanja posamezne storitve iz
nabora univerzalne storitve;
9) Ocena nematerialnih koristi8 iz naslova zagotavljanja posamezne storitve iz
nabora univerzalne storitve;
10) Ocena neto stroškov9 iz naslova
zagotavljanja posamezne storitve iz nabora
univerzalne storitve;
11) Opis človeških virov in organizacije (število, kvalifikacije in izkušnje vodilnih
članov ekipe ter tehničnega kadra, organizacijska struktura ter sistem nagrajevanja in
izobraževanja);
12) Predvidene tehnološke rešitve
s specifikacijo tehnične opreme za izvajanje posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve;
13) Načrt posodabljanja omrežja in
storitev, vključno s podrobnim opisom investicij v omrežje;
14) Podroben opis in organigram poslovnega procesa, vključno s predvidenimi
roki za izvedbo storitev;
15) Sistem zagotavljanja kakovosti
posamezne storitve iz nabora univerzalne
storitve;
16) Načrt upravljanja s tveganji (poslovna tveganja, spremembe tehnologije,
naravne nesreče in vojne);
17) Struktura financiranja ter načrt pridobivanja finančnih virov.
3. Merila za izbiro ponudnika
V skladu s 13. členom ZEKom se pri
izboru kot merila upoštevajo zlasti sposobnost izvajanja univerzalne storitve oziroma
različnih storitev, ki jih zajema univerzalna
storitev, na določenem območju in stroški
tega izvajanja.
Agencija bo izbrala najugodnejšo ponudbo na javni razpis za določitev izvajalca
posamezne storitve iz nabora univerzalne
storitve po naslednjih merilih:
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Merilo
Ocena neto stroškov na gospodinjstvo na območju, ki je predvideno za
zagotavljanje posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve
Ponudnik, ki ima najnižje ocenjene neto stroške na gospodinjstvo iz naslova
zagotavljanja posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve na območju,
na katero se nanaša ponudba, prejme največ točk, drugi ponudniki pa
ustrezno manj točk. Formula za izračun točk tega merila je podana v razpisni
dokumentaciji).
Kakovost posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve v preteklem letu:
1. Kadar rok za izvedbo začetne priključitve ni vnaprej dogovorjen, ne sme
biti povprečni čas, v katerem je bilo v enem letu uspešno izvedenih 95%
priključitev, daljši od 7 koledarskih dni.
2. Kadar je rok za izvedbo začetne priključitve vnaprej dogovorjen, mora biti
v enem letu v dogovorjenem roku izvedenih vsaj 97% začetnih priključitev.
3. V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane z zapisnikom,
potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca univerzalne storitve, in
obrazložene končnemu uporabniku, sme rok za izvedbo začetne priključitve
znašati največ 30 dni.
4. Pogostost okvar na dostopovni vod v enem letu ne sme preseči 15%.
5. Povprečni rok odprave okvar v enem letu ne sme biti daljši od 24 ur za
odpravo 80% okvar na dostopovnih vodih.
6. Povprečni rok odprave okvar v enem letu ne sme biti daljši od dvanajst
ur za odpravo 80% drugih okvar na javnem telefonskem omrežju izvajalca
univerzalne storitve.
7. V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane z zapisnikom,
potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca univerzalne storitve, in
obrazložene končnemu uporabniku, rok za odpravo okvar na dostopovnem
vodu ne sme znašati več kot 96 ur.
8. Delež neuspelih klicev znotraj Republike Slovenije v enem letu ne sme
preseči 5%.
9. Delež neuspelih klicev v tujino v enem letu ne sme preseči 8%.

2.

10. Povprečni čas vzpostavljanja zveze znotraj Republike Slovenije v enem
letu ne sme biti daljši od treh sekund.
11. Povprečni čas vzpostavljanja zveze s tujino v enem letu ne sme biti daljši
od petih sekund.
12. Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80% zvez
v Republiki Sloveniji, v enem letu ne sme biti daljši od petih sekund.
13. Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80% zvez v tujino,
v enem letu ne sme biti daljši od osmih sekund.
14. Povprečni reakcijski čas posredovalca klicev v enem letu ne sme preseči
dvanajstih sekund.
15. Odstotek klicev, na katere odgovorijo posredovalci klicev v 20 sekundah,
v enem letu ne sme biti manjši od 90%.

3. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov
univerzalne storitve: Materialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki so merljive in jih izvajalec univerzalne storitve pridobi
na primer zaradi vodenja skupnega računa in
skupne baze podatkov.
8
2. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov
univerzalne storitve: Nematerialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki
jih izvajalec univerzalne storitve pridobi zaradi
večje prepoznavnosti blagovne znamke, prisotnosti po celotnem ozemlju države in s tem
primerljivo manjših stroškov, ki jih potrebuje
za širitev omrežja do novih uporabnikov, življenjskega cikla posameznega uporabnika in
marketinške prednosti zaradi dostopa do velike
baze telefonskih uporabnikov. Nematerialnih
koristi ni mogoče neposredno izmeriti, temveč
jih je možno le oceniti.
9
Ponudnik mora prikazati predvidene stroške zagotavljanja posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve in pripraviti oceno neto
stroškov v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZEKom in Splošnega akta o načinu izračuna
neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list
RS, št. 81/04).
7

16. Povprečni reakcijski čas univerzalne imeniške službe v enem letu ne sme
preseči dvanajstih sekund.
17. Odstotek klicev, na katere odgovori univerzalna imeniška služba v 20
sekundah, v enem letu ne sme biti manjši od 90%.
18. Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic v enem letu ne sme biti manjši
od 98% vseh javnih telefonskih govorilnic.
19. Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu
v enem letu ne sme biti večji od 0,5%.
Ponudnik, ki dosega po Splošnem aktu o kakovosti univerzalne storitve
(Uradni list RS, št. 79/07) predpisano kakovost univerzalne storitve, prejme
za posamezen parameter, ki se nanaša na posamezno storitev iz nabora
univerzalne storitve in ustreza zahtevam, po eno točko, za parameter, ki ne
ustreza oziroma, ga ne poda, pa nič točk.
4. Rok in način predložitve ponudbe
Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve, z oznako: 4302-5/2009.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na sedež Agencije, najkasneje do 15. 9. 2009 do 12. ure.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije (Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali jih

predložijo osebno, v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Uradna oseba
Agencije, zadolžena za sprejem ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu pošiljke.
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v pisni obliki, in sicer v enem izvirniku in eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik
med izvodoma velja izvirnik ponudbe.
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Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (tako, da ni mogoče
brisanje teksta).
Izvirnik ponudbe mora biti povezan z vrvico in zapečaten tako, da posameznih listov
ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati
(razen zahtevanega obrazca, ki ga ponudnik
nalepi na zunanjo ovojnico). Zaželeno je, da
ponudnik odda ponudbo v mapi ustrezne širine, in sicer tako, da je omogočeno listanje
ponudbe. Oštevilčenje strani ni obvezno, je
pa zaželeno.
Ponudnik se lahko s ponudbo prijavi za
izvajanje ene ali več storitev iz nabora univerzalne storitve, ki so predmet tega javnega razpisa. Za vsako storitev iz nabora
univerzalne storitve ponudnik odda ločeno
ponudbo. Ne glede na to mora vsaka ločena
ponudba vsebovati ponudbo za izvajanje
vseh tistih ukrepov za končne uporabnikeinvalide iz točke 1. (5), ki se nanašajo na
posamezno storitev iz točk 1. (1) do 1 (4).
Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik«
ali »Original« in »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj oziroma
glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen
zahtevan obrazec za oddajo ponudbe.
Ovoj mora biti zapečaten ali zaprt tako,
da se je na odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve
ali umika po izteku roka za predložitev. Če
bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo
bo Agencija neodprto poslala nazaj k ponudniku.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila imenovana komisija
za vodenje javnega razpisa.
Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb, dne
17. 9. 2009, ob 12. uri v sejni sobi Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
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blike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Na javnem odpiranju lahko kot stranke sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali njihovi pooblaščenci. Zakoniti zastopniki ponudnika so se na poziv Agencije dolžni izkazati
z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa
predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje na javnem odpiranju.
Pooblaščenec ponudnika, ki predsedniku
komisije ni predložil pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, in drugi prisotni
ne morejo dajati pripomb.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na predmetni javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s Sklepom o uvedbi javnega razpisa za
določitev izvajalca univerzalne storitve, št.
4302-5/2009/2, z dne 17. 6. 2009 in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletnih straneh Agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski
ali pisni obliki tudi osebno v glavni pisarni
Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
7. Kontaktna oseba
Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo, sta:
Ime in priimek: Katja Mohar Bastar, vodja
regulacije trga
ali
Ime in priimek: Tajana Pintar, specialistka za regulacijo trga
ali
druga oseba pooblaščena za dajanje dodatnih pojasnil v zvezi s tem razpisom: tel. +386(0)1/583-63-00, elektronski
naslov: info.box@apek.si, številka faksa:
+386(0)1/511-11-01.
8. Rok izida razpisa: Agencija bo v skladu s 46. členom ZEKom izdala in vročila
odločbe v največ osmih mesecih od preteka roka za predložitev ponudb ter hkrati
obvestila javnost o svoji odločitvi na svoji
spletni strani.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-4748/09
Skladno z določbami 629. in 586. člena ZGD-1 upravni odbor družbe Jelovica, lesna industrija, d.d., Kidričeva cesta
58, 4220 Škofja Loka, z matično številko
5040043000 (v nadaljevanju: Jelovica, d.d.),
ter poslovodstvi družb Jelovica hiše, trženje in proizvodnja hiš, d.o.o., Hrib 1, 4205
Preddvor, z matično številko 2226880000 (v
nadaljevanju: Jelovica hiše d.o.o.), in Jelovica trgovina, trženje in posredovanje d.o.o.,
Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka, z matično številko 3436853000 (v nadaljevanju:
Jelovica trgovina d.o.o.), obveščajo, da je
bila dne 16. 6. 2009 Okrožnemu sodišču
v Kranju predložena Pogodba o izčlenitvi in
prevzemu, sklenjena dne 15. 6. 2009 v obliki
notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja z opr. št. SV 419/09, s katero
družba Jelovica, d.d. prenaša del svojega
premoženja na prevzemni družbi Jelovica
hiše d.o.o. in Jelovica trgovina d.o.o.
Pogodbo so pregledali člani upravnega
odbora družbe Jelovica, d.d. ter poslovodstvi prevzemnih družb. O soglasju za izčlenitev s prevzemom bo skupščina družbe
Jelovica, d.d. odločala dne 30. 7. 2009.
Delničarjem družbe Jelovica, d.d. je na
sedežu družbe Jelovica, d.d., na Kidričevi
cesti 58, 4220 Škofja Loka, vsak delovnik
od 8. do 12. ure do vključno dneva skupščine družbe, na voljo dokumentacija skladno
z zahtevami 586. člena ZGD-1, in sicer:
– Pogodba o izčlenitvi in prevzemu;
– letna poročila družb Jelovica, d.d., Jelovica hiše d.o.o. in Jelovica trgovina d.o.o.
za zadnja tri poslovna leta;
– skupno poročilo upravnega odbora
družbe Jelovica, d.d. in poslovodstev družb
Jelovica hiše d.o.o. in Jelovica trgovina
d.o.o. o izčlenitvi s prevzemom z dne 15. 6.
2009;
– poročilo pooblaščenega revizorja Marjana Čuka o pregledu izčlenitve s prevzemom z dne 18. 6. 2009.
Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa zgoraj navedene dokumentacije, ki mu ga družba Jelovica, d.d. zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Vsak upnik in svet delavcev je upravičen
do brezplačnega prepisa Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki mu ga družba Jelovica,
d.d. zagotovi najkasneje naslednji delovni
dan po podani zahtevi.
Jelovica, d.d.
Gregor Benčina,
predsednik upravnega odbora
Jelovica hiše d.o.o.
Iztok Ribnikar, direktor
Jelovica trgovina d.o.o.
Robert Kupec, direktor
Ob-4710/09
Skladno z določili drugega odstavka
670. člena v povezavi z drugim odstavkom
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) obvešča samostojni podjetnik IZKAZ Matjaž Kodrič s.p., Jakopičeva ulica 4,
2000 Maribor, matična številka: 1694081,
davčna številka: 81851324, upnike in druge
poslovne partnerje, da bo po preteku treh

mesecev od dneva te objave v Uradnem
listu RS, zaradi statusnega preoblikovanja
podjetnika, ki bo potekalo po postopku in
na način iz 668. do 672. člena ZGD-1 kot
prenos podjetja na novo kapitalsko družbo
– družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo
ustanovljena zaradi prenosa podjetnikovega
podjetja – prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik.
IZKAZ Matjaž Kodrič s.p.
računovodenje in poslovno svetovanje

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. 11/2009
Ob-4713/09
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z omejeno odgovornostjo
Agrina Informatika d.o.o., računalniški inženiring, Žalec, s sedežem Žalec, matična številka 5583233000 z dne 14. 4. 2009,
direktor zgoraj navedene družbe, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Celju,
pod vložno št. 1/03788/00, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 18.436,98 EUR se zmanjša za znesek
1.493,99 EUR, ki je enak nominalni višini
poslovnega deleža, ki je prenehal zaradi
izstopa družbenika, tako da osnovni kapital
družbe po zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe znaša 16.942,99 EUR.
Direktor družbe z omejeno odgovornostjo Agrina Informatika d.o.o., računalniški
inženiring, Žalec, s sedežem Žalec, matična številka 5583233000, poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Agrina Informatika d.o.o.
Ob-4714/09
Direktorica družbe Promet, tourism
& transport, Turistično poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 73, objavlja
sklep, da se na podlagi sodbe Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1782/08-8
z dne 30. 9. 2008 in skladno s četrtim odstavkom 502. člena ZGD-1, osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 12.681,50 EUR,
tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 12.681,50 EUR. Upnike se poziva,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Promet, tourism & transport,
Turistično poslovne storitve d.o.o.
Ljubljana
Ob-4717/09
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-4796/09
Popravek
Zaradi napačnega štetja zaporednega
števila sej skupščin pri sklicu seje skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 7. 2009 ob 12. uri v sejni sobi
družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike
3, Ljubljana, se izvede popravek tako, da
se besedilo »13. sejo skupščine Skupne
pokojninske družbe d.d., Trg republike 3,
Ljubljana« nadomesti z besedilom »11. sejo
skupščine Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana«.
Skupna pokojninska družba d.d.,
Ljubljana
uprava
Št. 2/09
Ob-4701/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d. Trg OF 13, Ljub
ljana, sklicuje uprava družbe
13. skupščino
družbe Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo v torek, 4. 8. 2009, ob 8. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Matjaž Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2008, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki je
v poročilu o poslovanju družbe za leto 2008,
katero je skupaj s poročilom nadzornega
sveta in poročilom revizorja priloga k temu
sklepu, ugotovljen v višini 5.455,00 EUR,
se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
a) Na predlog nadzornega sveta se za
naslednje štiriletno mandatno obdobje od
25. 8. 2009 dalje, kot predstavnika delničarjev v nadzorni svet družbe, izvolita Matjaž
Verbole in Peter Volgemut.
b) Ugotovi se, da je zbor delavcev na
svojem zasedanju, dne 8. 6. 2009 za predstavnico delavcev v nadzornem svetu družbe, za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 25. 8. 2009 dalje, kot predstavnico
delavcev izvolil Vesno Alibabić.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje revizijsko
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družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so na dan oddaje prijave in do
konca skupščine, vpisani v delniško knjigo
pri KDD– Centralno klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu delniške družbe na Staničevi 41 v Ljubljani, in sicer v času od objave
tega sklica dalje do vključno najkasneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine (Statut
– 19. člen). Prijave so pravočasne, če na
sedež družbe (Trg OF 13, Ljubljana) prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
družbe, bo na vpogled v tajništvu družbe na
Staničevi 41 v Ljubljani, vsak delovni dan po
objavi skupščine od 10. do 12. ure.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič
Ob-4702/09
Direktor družbe Ultramarin, razvojno
podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin,
razvojno podjetje d.d.,
ki bo v torek, 28. 7. 2009, ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240
Ljutomer.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalca glasov
Počič Dragico in Jerebič Marico. Skupščina
se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine
vodil notar Šömen Franc.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
Ultramarin, razvojno podjetje d.d. za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe in odločanje o bilančni izgubi
leta 2008 ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
2. Bilančna izguba družbe po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 170.551 EUR, se
pokrije tako, da se za pokrivanje uporabi celotni znesek zakonski rezerv v višini
21.438 EUR in del kapitalskih rezerv v višini
149.113 EUR.
3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008, s čimer potrdi in odobri njuno
delo.
3. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje gla-
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sovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj 3 dni pred skupščino.
V primeru, da se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pisno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino in obrazložitve
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
14. uro.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-4703/09
Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in 41.
člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino
Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo v sredo, 29. 7. 2009, ob 16. uri,
v jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C.
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto
Turk, Matjaža Lekan in Andrejo Buh. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo
Nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet družbe pooblaščenke je
na svoji 11. redni seji dne 16. 6. 2009 obravnaval Letno poročilo za leto 2008 in Revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska
družba KPMG Slovenija in ocenil, da letno
poročilo vsebuje vse relevantne poslovne
dogodke in podatke, skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi ter vsebuje ustrezne komentarje.
Z upoštevanjem poslovnih razmer in
ključnih zunanjih dejavnikov, ki so omejevali rast poslovanja in povečevali stroške,
ocenjujejo rezultate, dosežene v letu 2008,
kot dobre.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3-1) Bilančni dobiček za leto 2008
znaša 2.420.533 € in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini
2.062.093 € in čistega dobička za leto 2008
v višini 366.494 €.
3-2) Bilančni dobiček v višini 2.420.533 €
ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo
odločala skupščina v naslednjih letih.
3-3) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2009 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
Obrazložitev
Revizijska hiša KPMG Slovenija je že
vrsto let uspešno opravljala revizijske posle, tako v Kovinoplastiki Lož d.d. kot v Kovinoplastiki Lož Družbi pooblaščenki d.d.,

v slovenskem prostoru pa opravlja revizijske posle v številnih uglednih podjetjih in
ustanovah.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož – C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan, od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 19. 7. 2009 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine, to je do vključno sobote, 25. 7.
2009.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 29. 7. 2009, ob 17. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-4704/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe
Kovinastroj Gastronom tovarna gostinske
opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
15. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v sredo, 29. 7. 2009, ob 14. uri na
sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
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Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2008 v višini 1.757.123 EUR ostane nerazporejen.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe za leto
2009 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, 1000 Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem prostem preudarku in v korist družbe pridobiva
lastne delnice družbe v skladu z določbami
247. člena ZGD, pri tem da najvišja nakupna
cena delnice ne sme presegati knjigovodske
vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja nakupna cena pa ne sme biti nižja od nominalne
vrednosti delnice. Nominalni znesek tako
pridobljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom
so dostopni delničarjem na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo
pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 29. 7.
2009 ob 15. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič
Ob-4705/09
Na podlagi 8. točke Statuta delniške
družbe D Naložbe finančne naložbe d.d.,
Šmartinska cesta 52, Ljubljana, direktor
družbe v funkciji uprave sklicuje

3. sejo skupščine
družbe D Naložbe finančne naložbe d.d.,
ki bo v četrtek, 30. julija 2009 s pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe D Naložbe
finančne naložbe d.d., Šmartinska cesta 52,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalca glasov)
in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Danilo Peteh,
– za preštevalca glasov se imenuje Andraž Sankovič,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube
ugotovljene na dan 31. 12. 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme sklep, da se celotna bilančna izguba ugotovljena na dan
31. 12. 2008 v višini 25.553,59 €, pokrije
v breme nerazporejenega dobička iz preteklih poslovnih let.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2008.
3. Določitev višine sejnin članom revizijske komisije.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: predsednik revizijske komisije je
upravičen do sejnine, ki znaša 116,84 €
bruto za udeležbo na posamični seji revizijske komisije, vsak član revizijske komisije
pa je upravičen do sejnine, ki znaša 87,63 €
bruto za udeležbo na posamični seji revizijske komisije.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje letnega poročila družbe D Naložbe
d.d. za leto 2009 se izbere družba ECUM
Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade
4, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da
mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini najavili
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ...).
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Gradivo za dnevni red skupščine družbe,
s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov
sklepov, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila uprave za leto 2008 z revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od dneva objave sklica
skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije do dneva zasedanja skupščine. Sklic
skupščine s predlogi sklepov in utemeljitvami predlogov sklepov bo, od dneva objave
sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije, objavljen in dostopen tudi na Seonetu Ljubljanske borze, d.d. in na spletni
strani družbe D naložbe d.d. (www.d-nalozbe.si). Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, v sedmih dneh od dneva objave sklica
skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
D Naložbe d.d.
direktor
Št. 17/09
Ob-4706/09
Na podlagi določil 61. člena Statuta družbe Magistrat International d.d. in določil 11.
člena ZGD-1 uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino
družbe Magistrat International d.d.,
ki bo 25. 8. 2009, ob 14. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, in bo
obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2008, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2008 v višini
1.097.419,28 € se razporedi:
– za dividende po 19 € brutto na delnico
139.308,00 €,
– za druge rezerve iz dobička
834.155,68 €,
– statutarne rezerve 3.059,60 €,
– za druge namene:
– nagrada upravi in nadzornemu svetu
po statutu 120.896,00 €.
Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni od dneva skupščine, in
sicer po stanju vpisov v delniško knjigo na
dan 25. 8. 2009. V istem roku se realizira
tudi nagrada upravi in nadzornemu svetu.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2008 se imenuje družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
4. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
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udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
vse prijave, ki na družbo prispejo do vključno 21. 8. 2009. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International d.d.
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ekon.
Ob-4719/09
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. točke Statuta delniške družbe Istraturist – turistične storitve
d.d., direktor družbe sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v poslovnih prostorih družbe Neos
svetovanje d.o.o., dne 3. 8. 2009 ob 12. uri,
na naslovu Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Belič, za preštevalca
glasov se izvoli Vlasta Vedenik. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008, s poročilom nadzornega sveta, ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: bilančna izguba v višini
136.805,00 EUR se pokriva iz kapitalskih
rezerv.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta
za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeli
razrešnico upravi za leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila družbe
Istraturist d.d. za leto 2009 revizorsko hišo
Audit & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa:
Iz družbe Istraturist – Turistične storitve
d.d. se izključijo vsi manjšinski delničarji na
način, da se njihove delnice IUTR za plačilo
primerne denarne odpravnine prenesejo na
glavnega delničarja Tomislava Brkića, roj.
19. 1. 1965, stan. Maretićeva 6, Zagreb,
Hrvaška, ki je v skladu s prvim odstavkom
384. člena ZGD-1 imetnik 218.713 delnic
IUTR družbe, kar presega 90% osnovnega
kapitala družbe.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
Glavni delničar je dolžan nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati posameznemu manjšinskemu
delničarju denarno odpravnino v znesku
3,00 EUR za vsako delnico ITUR.
Denarna odpravnina se od objave vpisa
sklepa o prenosu delnic ITUR do izplačila
denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestuje po obrestni meri 5% letno.
Izplačila primerne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvedel

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
preko Banke Celje d.d., ki je podala izjavo,
da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.
Obrazložitev glavnega delničarja
Tomislav Brkić sem imetnik 218.713 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic
družbe, kar predstavlja 90,6% osnovnega
kapitala družbe, zato skladno s 296. členom ZGD-1 zahtevam, da skličete skupščino družbe, z zgoraj navedenim dnevnim
redom, ki bo skladno s 386. členom ZGD-1
odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev
iz družbe.
Prilagam:
– Pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos (izključitev
manjšinskih delničarjev iz družbe Istraturist
d.d.) in o primernosti višine denarne odpravnine z dne 2. 6. 2009,
– Poročilo revizorske družbe Audit &
CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.,
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota o primernosti višine denarne odpravnine z dne
16. 6. 2009 in
– Izjavo Banke Celje d.d., s katero je le ta
solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti moje obveznosti kot glavnega delničarja,
da bom nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice
in sicer v znesku 70.000,00 EUR.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
le, če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na skupščini prijavi najmanj tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine. Udeležba se
prijavi po telefaksu, telegramu ali s pošto, ki
mora prispeti na poslovni naslov družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti
notarsko overjeno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino vključno s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnim
poročilom družbe za zadnja tri poslovna
leta, pisnim poročilom glavnega delničarja
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine ter revizorjevim poročilom o primernosti višine denarne odpravnine je delničarjem dostopno
na vpogled do vključno dneva zasedanja
skupščine, in sicer vsak delavnik od 10. do
13. ure v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Livada 7, 1000 Ljubljana.
Istraturist –Turistične storitve d.d.
Matjaž Šprah
direktor
Ob-4740/09
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava
družbe sklicuje
17. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,
Kamnik,
ki bo dne 7. 8. 2009, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Menina d.d., konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil,
sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2008 znaša 480.063,00 EUR in se
del bilančnega dobička v višini 202.808,00
EUR nameni za dividende delničarjem, ki
so na dan 4. 8. 2009 vpisani v delniški knjigi
pri Klirinško depotni družbi. Delničarjem se
najkasneje do 30. 9. 2009 izplača dividenda, ki znaša 4,00 EUR bruto na delnico.
Izplačilo se izvrši iz ostanka prenesenega
čistega dobička leta 2007 v višini 3.390,02
EUR in iz ustreznega dela čistega dobička
leta 2008. O ostanku bilančnega dobička bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2008 in jima
podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizorsko družbo ABC revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe –
predstavnike delničarjev se izvolijo Jana
Kern Jeras, Igor Brnot in Samo Kališnik.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4
leta, od 7. 8. 2009 do vključno 6. 8. 2013.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Sejnina za eno sejo nadzornega sveta
od 7. 8. 2009 naprej znaša:
– za predsednika nadzornega sveta 250
EUR bruto in
– za druge člane nadzornega sveta 170
EUR bruto.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in utemeljitvami je delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe Menina, d.d., Kamnik, to
je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, v času od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 4. 8. 2009.
Menina d.d., Kamnik
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-4749/09
Upravni odbor družbe v skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 7. 2009, ob 15. uri, na
sedežu družbe, Kidričeva 58, v Škofji Loki.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine,
potrditev notarja za sestavo notarskega
zapisnika in sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Po predlogu upravnega odbora se
izvoli predsednik skupščine in 3-članska
verifikacijska komisija. Potrdi se vabljena
notarka Mateja Andrejašič.
1.3. Skupščina sprejme predlagani dnevni red.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008, poročilom
upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom o poslovanju v letu 2008
in s poročilom upravnega odbora v katerem
potrjuje letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 2008.
2.2. Na predlog upravnega odbora se na
dan 31. 12. 2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.424.620,05 EUR uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
251.125,00 EUR oziroma 0,175 EUR bruto
na delnico,
– prenos v preneseni dobiček v znesku
1.173.495,05 EUR, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan skupščine, na način določen
s sklepom upravnega odbora.
2.3. Nadzornemu svetu in upravi se podeljuje razrešnica za delo v poslovnem letu
2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto
2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja
družbe s prevzemom na družbi Jelovica hiše
d.o.o. in Jelovica trgovina d.o.o.
Predlog sklepa:
4.1. Z dnem vpisa v sodni register se
del premoženja družbe Jelovica, d.d. kot
prenosne družbe z izčlenitvijo prenese na
prevzemni družbi Jelovica hiše, trženje in
proizvodnja hiš, d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor, z matično številko 2226880000, in Jelovica trgovina, trženje in posredovanje d.o.o.,
Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka, z matično številko 3436853000 (v nadaljevanju
skupaj: prevzemni družbi), kot izhaja iz Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo
družbi sklenili dne 15. 6. 2009 v obliki notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
z opr. št. SV 419/09, ki je priloga zapisnika

skupščine (v nadaljevanju: Pogodba). Dan
obračuna izčlenitve s prevzemom je 31. 12.
2008.
4.2. Skupščina družbe Jelovica, d.d.
v skladu s prvim odstavkom 630. člena
ZGD-1 soglaša z izčlenitvijo dela premoženja družbe Jelovica, d.d. na prevzemni
družbi iz prejšnjega odstavka. Z izčlenitvijo
s prevzemom preide na prevzemni družbi
del premoženja družbe Jelovica, d.d., kot je
določeno v Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu, ter pravice in obveznosti v zvezi njim,
prevzemni družbi pa navedeno premoženje
sprejemata. Na prevzemno družbo Jelovica hiše d.o.o. se prenese dejavnost trženja
in proizvodnje hiš, na prevzemno družbo
Jelovica trgovina d.o.o. pa dejavnost maloprodaje. Družba Jelovica, d.d. bo po izčlenitvi obstajala še naprej ter opravljala svoje
preostale dejavnosti.
4.3. Zaradi izvedbe izčlenitve s prevzemom se v skladu s Pogodbo prenosni družbi
zagotovi dodatni poslovni delež v prevzemni družbi Jelovica hiše d.o.o. v nominalni
višini 4.661.000,00 EUR. Novi poslovni delež se združi z obstoječim poslovnim deležem prenosne družbe in po združitvi znaša
4.669.763,00 EUR. Prenosna družba na ta
način obdrži 100% delež v družbi Jelovica hiše d.o.o. Osnovni kapital prevzemne
družbe Jelovica hiše d.o.o. se poveča za
4.661.000,00 EUR, in sicer iz obstoječih
8.763,00 EUR na 4.669.763,00 EUR.
Zaradi izvedbe izčlenitve s prevzemom
se v skladu s Pogodbo prenosni družbi zagotovi dodatni osnovni vložek v prevzemni
družbi Jelovica trgovina d.o.o. v nominalni
višini 751.000,00 EUR. Novi poslovni delež se združi z obstoječim poslovnim deležem prenosne družbe in po združitvi znaša
758.500,00 EUR. Prenosna družba na ta
način obdrži 100% delež v družbi Jelovica
trgovina d.o.o. Osnovni kapital prevzemne
družbe Jelovica trgovina d.o.o. se poveča
za 751.000,00 EUR, in sicer iz obstoječih
7.500,00 EUR na 758.500,00 EUR.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala
prevzemnih družb se sprejme prečiščeno
besedilo Aktov o ustanovitvi prevzemnih
družb.
4.4. V zvezi z izčlenitvijo s prevzemom
se odpovedujemo uporabi določbe 626. člena ZGD-1 o sestavi poročila poslovodstva
o izčlenitvi s prevzemom, uporabi določbe
627. člena ZGD-1 o reviziji izčlenitve s prevzemom, uporabi določb prvega in drugega
odstavka 586. člena ZGD-1 (v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1) o pripravi skupščine in pravici do izpodbijanja
ali uveljavljanja ničnosti sprejetega sklepa
skupščine družbe Jelovica, d.d. o soglasju
za izčlenitev s prevzemom (smiselno z drugim odstavkom 590. člena ZGD-1).
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Jelovica, d.d.,
v tajništvu predsednika upravnega odbora
vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev
morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti
tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila
morajo biti pisna.
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Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
Gregor Benčina,
Predsednik upravnega odbora
Ob-4753/09
Uprava družbe na podlagi 7.3 točke Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljub
ljanska, cesta 36, Novo mesto, v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo 29. 7. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, v Novem
mestu.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalca glasov se imenujeta
Ana Strajnar Erpič in Mateja Turk Muhič.
– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
VGP Novo mesto, d.d., za leto 2008, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega
dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto
2008, revizorjevim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12.
2008 v višini 937.224,96 EUR ostane nerazporejen.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2008.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2008 se imenuje ˝Dinamic d.o.o., Revizijska
družba«, Topliška cesta 2 a, 8000 Novo
mesto.
4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev
in seznanitev skupščine s predstavnikom
delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
1. Za člana nadzornega sveta družbe,
ki zastopata interese delničarjev, se ponovno izvolita Martin Štubljar in Marijan Prešeren. Člana nadzornega sveta sta imenovana
za mandatno obdobje do 30. 5. 2012.
2. Skupščina se seznani, da je Svet
delavcev družbe ponovno imenoval za člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev,
Ivana Grabića, za mandatno obdobje do
30. 5. 2012.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. K prijavi mora biti priloženo pooblastilo.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Ljubljanska
cesta 36, vsak delovni dan, od 12. do 15.
ure dalje.
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe
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Ob-4754/09
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
IGM strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, uprava sklicuje
18. sejo skupščine
delničarjev IGM strešnik d.d., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo 29. 7. 2009, ob 13. uri, v sejni
sobi družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta
36, 8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalca glasov se imenujeta
Mateja Turk in Ana Strajnar Erpič.
– Na skupščini je navzoč Andrej Tiran iz
Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 ter poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2008,
v višini 2.801.832,44 EUR se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
1,00 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2008.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se drugi odstavek 15. člena,
ki sedaj glasi: Člane nadzornega sveta izvoli
skupščina z navadno večino oddanih glasov
na skupščini prisotnih delničarjev.
2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
5. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je članom nadzornega
sveta družbe potekel mandat v nadzornem
svetu, in sicer Martinu Štubljarju in Andreju
Mihevcu z dnem 8. 8. 2009 ter Marijanu
Krapežu z dnem 5. 6. 2009.
2. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe izvoli Gregorja Jakliča, Francija
Povšeta in Ivana Slobodnika za mandatno
obdobje od 9. 8. 2009 do 8. 8. 2013.
Prijava udeležbe na skupščini:
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
pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
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vpisani v KDD. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na mestu sklica
skupščine, na Ljubljanski cesti 36, v Novem
mestu, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro,
v času od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
IGM strešnik d.d.
uprava družbe
Št. 4500345561
Ob-4755/09
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
16. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, 3. 7. 2009, ob 11. uri, na
sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a,
v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Veronika Jaš Kralj, ki je hkrati preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2008 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim
letnim poročilom Skupine HIT za poslovno
leto 2008 ter poročilom revizorja, s poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2008 ter poročilom revizorja, konsolidiranim
letnim poročilom skupine HIT za poslovno
leto 2008 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 664.261,31 EUR uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 624.554,42 EUR
tako, da znaša dividenda na delnico 0,23
EUR bruto,
– preostali bilančni dobiček v višini
39.706,89 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub
ljana na dan zasedanja skupščine v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
3. Članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2009 in konsolidiranega letnega poročila
Skupine HIT za poslovno leto 2009 imenuje
revizijsko družbo BDO EOS Revizija, d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
4. Določitev sejnin.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1. Razveljavi se sklep št. 3., Drugič,
sprejet pod 3. točko dnevnega reda 13.
skupščine družbe z dne 24. 8. 2007 glede
določitve sejnine in povračila stroškov članom nadzornega sveta.
2. Za udeležbo na redni ali izredni seji
nadzornega sveta družbe se višina sejnine
za člana nadzornega sveta določi v višini
330,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 429,00 EUR bruto.
Za sodelovanje na dopisni oziroma korespondenčni seji nadzornega sveta, pripada članom in predsedniku nadzornega sveta
sejnina v višini 80% redne sejnine.
Vsi člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prihoda na seje
nadzornega sveta.
3. Za udeležbo na seji revizijske komisije nadzornega sveta se višina sejnine za
člana revizijske komisije nadzornega sveta
določi v višini 264,00 EUR bruto, za predsednika revizijske komisije nadzornega sveta
pa se določi sejnina v višini 343,20 EUR
bruto.
Vsi člani revizijske komisije nadzornega
sveta so upravičeni do povračila stroškov prihoda na seje komisije nadzornega sveta.
5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Marka Jakliča, na podlagi katere mu mandat
preneha z dnem 19. 5. 2009.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za
mandatno obdobje štirih let, ki začne teči
prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini
družbe, to je dne 4. 7. 2009, imenuje Matej
Golob Matzele.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v kabinetu
uprave družbe, vsak delovni dan, med 10.
do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Št. 104/09
Ob-4756/09
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije
39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo dne 27. 7. 2009, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih uprave družbe,
Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednico skup-
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ščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov
Danica Cussigh in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2008
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
3.1 Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se celotni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v skupni vrednosti
110.154,15 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo Constantia Plus svetovanje
d.o.o., Dunajska c. 160, 1121 Ljubljana.
5. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano 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 se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem, vsak dan, na
upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor od objave sklica skupščine dalje, med
10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Ob-4757/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe, sklicuje uprava
družbe

1. skupščino
Idealdom, d.d,
ki bo 28. 7. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi,
na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine Antona Marolta in preštevalko glasov Matejo
Mlakar ter imenuje notarko Nado Kumar za
sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Idealdom, d.d. za
leto 2008.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2008 v višini 12.178,55 € ostane nerazporejen in se odločanje o delitvi prenese v naslednje leto.
c) Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2008 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsedniku in vsem ostalim
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2008 podeli razrešnica.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta se z 28. 7.
2009 za štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– Sonja Batistič,
– Vladimir Sever,
– Andrej Žugel.
4. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se zneski sejnin za člane nadzornega sveta, ki znašajo
350,00 € neto za predsednika in 250,00 €
neto za člane nadzornega sveta.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo za nakup lastnih delnic do višine
10% osnovnega kapitala, za dobo 36 mesecev. Nakupna cena ne sme biti nižja od
5,00 € in ne višja od knjigovodske vrednosti
delnice. Uprava družbe je na podlagi tega
sklepa pooblaščena tudi za umik lastnih
delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za
spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta o zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic je pooblaščen nadzorni svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 28. 7. 2009. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 24. 7. 2009.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled pri Ani Goršič,
na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana, vsak
delovni dan, med 13. in 14. uro.
Idealdom, d.d.,
uprava družbe
Ob-4759/09
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
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na podlagi 283. čl. ZGD in v skladu s XXVI.
členom statuta
redno skupščino
družbe GP VIČ d.d.,
ki bo dne 29. 7. 2009, ob 9. uri, na upravi
podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili
člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
XXXIII.D statuta predlaga sklep: Za preštevalca glasov se izvoli Irena Tomec.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša
158.899.71 EUR: bilančni dobiček v višini
158.899.71 se ne uporabi in se prenese
v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za uspešno poslovanje v letu 2008
se določi nagrada direktorici v znesku neto
1.500.00 EUR in nadzornemu svetu v znesku neto 9.000.00 EUR.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 27. 7. 2009. Prijavo je mogoče poslati
s priporočeno pošto ali s telegramom na
naslov družbe ali po telefaksu 01/24-20-834.
V prijavi se navede ime in priimek delničarja oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
GP VIČ d.d.
direktorica
Ob-4799/09
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe,
uprava družbe Solarni termo sistemi – STS,
razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih termo
sistemov, d.d. sklicuje
redno sejo skupščine
delničarjev družbe Solarni termo
sistemi – STS, razvoj, proizvodnja in
prodaja solarnih termo sistemov, d.d.,
Celje,
ki bo v sejni sobi P4 poslovne stavbe
RITS d.o.o. Celje, na naslovu Kidričeva
ulica 25, 3000 Celje, dne 27. 7. 2009, ob
13. uri.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2008
o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega
poročila družbe za leto 2008.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2008.
4. Sprememba sedeža in poslovnega naslova družbe ter sprejem čistopisa statuta
družbe.
5. Sprememba in dopolnitev načina obračuna storitev delničarjev po notarskem
zapisniku, opr. št. SV 347/08 z dne 16. 4.
2008.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava in nadzorni svet družbe delničarjem predlagata, da pri posameznih točkah
dnevnega reda sprejmejo sledeče skupščinske sklepe:
Ad.1. Otvoritev skupščine delničarjev
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina delničarjev družbe izvoli delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine se izvoli Lidija Virant;
– v odbor volilne komisije se izvolita Renato Krajnc in Stanko Stepišnik.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek iz Domžal.
Ad.2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2008
o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega
poročila družbe za leto 2008.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina delničarjev se seznani:
– z revidiranim letnim poročilom družbe
Solarni termo sistemi – STS d.d. za leto
2008;
– s poročilom nadzornega sveta družbe
za leto 2008 o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto
2008.
Ad.3. Odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2008.
Ad.4. Sprememba sedeža in poslovnega
naslova družbe ter sprejem čistopisa statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 4:
4.1. Spremenita se sedež družbe in poslovni naslov družbe. Sedež družbe je odslej
v kraju Štore, poslovni naslov pa na naslovu
Obrtniška cesta 3, 3320 Štore.
4.2. Zaradi spremembe sedeža in poslovnega naslova se spremenita peti in šesti
odstavek 2. člena Statuta družbe, ki se po
novem glasita:
»Sedež družbe je: Štore.«
»Poslovni naslov družbe je: Obrtniška
cesta 3, 3220 Štore«.
4.3. Skladno s sprejetimi spremembami
se sprejme čistopis statuta družbe.
Ad.5. Sprememba in dopolnitev načina
obračuna storitev delničarjev po notarskem
zapisniku, opr. št. SV 347/08 z dne 16. 4.
2008.
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Predlog sklepa št. 5:
5.1. Delničarjem družbe, ki so se na podlagi tretje točke Sklepa številka 3 Notarskega zapisnika, opr. št. SV 347/08, z dne
16. 4. 2008, notarke Majde Lokošek zavezali opraviti storitve za družbo (v nadaljevanju:
Storitve), se vrednost neopravljenih Storitev zmanjša za višino 10% vrednosti danih
posojil družbi oziroma zagotovljenih drugih
načinov financiranja družbe, in sicer s strani predmetnega delničarja ali preko tretjih
oseb, ali vrednosti danih garancij ali poroštev, danih za zavarovanje posojil družbe.
5.2. Sklep velja za že dana posojila oziroma zagotovljene vire financiranja v smislu
sprejetega sklepa, kakor tudi za bodoča posojila oziroma vire financiranja.
Predlog sklepa št. 6
Ne glede na peto točko Sklepa številka
tri Notarskega zapisnika, opr. št. SV 347/08,
z dne 16. 4. 2008, notarke Majde Lokošek
(v nadaljevanju: »Notarski zapisnik«), se
opravljene storitve posameznega delničarja
v letu 2008 in v letu 2009, ki so se jih delničarji po predmetnem sklepu zavezali opraviti
za družbo, obračunajo skupaj na koncu leta
2009 oziroma na začetku leta 2010, na način, kot je določeno v peti točki sklepa številka tri omenjenega Notarskega zapisnika, pri
čemer se pri izračunu sorazmernega števila
ur oziroma sorazmernega zneska opravljenih del za leti 2008 in 2009, upošteva obdobje od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2009.
Ad.6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno z obrazložitvami predlogov sklepov, s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2008, poročilom nadzornega
sveta, predlogi sprememb in čistopisa statuta družbe, je delničarjem družbe od objave
sklica skupščine do dneva skupščine dostopno na sedežu družbe: Kidričeva ulica
24b, 3000 Celje, in sicer po predhodni najavi
na tel. 059/083-801 ali e-naslovu info@stsinc.eu, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
poleg tega pa je objavljeno tudi na spletni
strani družbe www.sts-inc.eu.
Udeležba, sklepčnost in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., konec
tretjega dne pred zasedanjem skupščine,
torej dne 24. 7. 2009.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je treba družbi predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Skladno s Statutom družbe skupščina
veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj
50,01% glasov.
Prijava na skupščino
Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna prijava
udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, torej dne 24. 7. 2009.
Solarni termo sistemi – STS d.d.
uprava

Razširitve dnevnih redov
Ob-4764/09
Uprava družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d. v skladu z 32. členom Statuta,

objavlja razširitev dnevnega reda 13. skupščine delničarjev družbe, sklicane za 21. 7.
2009, ob 11. uri, na sedežu družbe v Straži,
Na žago 6, objavljene v Uradnem listu RS,
dne 19. 6. 2009, z naslednjo dodatno točko
dnevnega reda:
7. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Članom nadzornega sveta se za
udeležbo na sejah nadzornega sveta določi
sejnina v skladu s stališči Vlade Republike
Slovenije do izplačevanja sejnin in nagrad
v zvezi z omejevanjem učinkov finančne
krize, in sicer:
– za člana nadzornega sveta v znesku
275,00 EUR bruto na sejo,
– za predsednika nadzornega sveta
v znesku 357,50 EUR bruto na sejo.
7.2. V primeru, da zaradi predsednikove
odsotnosti sejo vodi namestnik predsednika
ali drug član nadzornega sveta, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za
vodenje seje prejel predsednik.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi sejnin članom nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet na 11.
skupščini družbe dne 9. 7. 2007.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava
Ob-4805/09
Delniška družba Skupina Claas, d.d.,
Ljubljana, Zaloška cesta 171, na zahtevo
delničarjev, katerih lastniški deleži presegajo dvajsetino lastniškega kapitala objavlja
razširitev dnevnega reda skupščine delniške
družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, sklicane za dne 14. 7. 2009, ob 15. uri, v sejni
sobi delniške družbe Skupina Claas, d.d.,
Ljubljana.
Dnevni red se dopolni s točko III. in IV.
z naslednjo vsebino:
III. Sprememba Statuta delniške družbe
Skupina Claas, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa:
Spremeni se drugi odstavek 13. člena
Statuta tako, da se odslej glasi:
V primeru, da dosedanji delničarji v zakonskem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo novih delnic, odloča skupščina družbe o pozivu tretjih oseb k vpisu in
vplačilu novih delnic.
Za drugim odstavkom 13. člena Statuta
se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
V primeru iz drugega odstavka tega člena mora predsednik upravnega odbora sklicati skupščino v roku 15 dni, šteto od dneva
izteka roka iz drugega odstavka 12. člena
tega statuta.
IV. Pooblastilo predsedniku upravnega
odbora za podpis čistopisa Statuta delniške
družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča predsednika upravnega odbora za podpis čistopisa Statuta delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana,
skladno z danes sprejetimi sklepi.
Gradivo k zgoraj navedenim točkam
dnevnega reda je od dneva objave razširitve dnevnega reda dalje in do dneva zasedanja skupščine na vpogled vsem delničarjem v tajništvu, na naslovu družbe: Zaloška
cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan, od
11. do 14. ure.
Skupina Claas d.d.,
Ljubljana
predsednik upravnega odbora
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Zavarovanja terjatev
SV 320/09
Ob-4750/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 320/09, DK 320/09
z dne 15. 6. 2009 je bil zastavljen poslovni
prostor v pritličju stavbe, z ID 2022, v velikosti 130,85 m2, na naslovu Trg zbora odposlancev, št. 73, Kočevje, stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 1246, v zemljiško
knjižnem vložku št. 1921, k.o. Kočevje, last
Fortina d.o.o., Tomšičeva cesta 13, 1330
Kočevje, mat. št. 5467195000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 120.000,00
EUR s pripadki, ki zapade v plačilo v roku
119 mesecev, zadnji obrok najkasneje do
1. 6. 2019, v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, matična
številka 5092221.
SV 573/2009
Ob-4751/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 573/2009 z dne
18. 6. 2009, sta stanovanje številka 4, v 1.
nadstropju, v izmeri 92,15 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe 0678/1269/004,
Ulica Staneta Severja 2, Maribor, ki stoji
na parceli številka 1620, katastrska občina Spodnje Radvanje in je last Hren Igorja, EMŠO 0507974500342, stanujočega
Ulica Staneta Severja 6, 2000 Maribor in
Hren Patricije, EMŠO 1101978505044, stanujoče Regentova ulica 16, 2000 Maribor,
vsakega do 1/2, od celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne
4. 6. 2009, sklenjene med Miljuš Sašom,
kot prodajalcem, in Hren Igorjem ter Hren
Patricijo, kot kupcema, ter predhodne ori-

ginalno overjene prodajne pogodbe z dne
18. 3. 1994 sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, kot prodajalko,
in Miljuš Sašom, kot kupcem in trisobno
stanovanje s kabinetom številka 4, v 1. nadstropju, v izmeri 83,75 m2, na naslovu Ulica
Staneta Severja 6, Maribor, ki stoji na parceli številka 1620, katastrska občina Spodnje
Radvanje, in je last Hren Vladimirja, EMŠO
1602950500046, stanujočega Ulica Staneta
Severja 6, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe
z dne 31. 5. 2001, sklenjene med Republiko
Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, kot prodajalko, in Hren Vladimirjem, kot kupcem,
zastavljeni v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljivih
denarnih terjatev v znesku 70.000,00 EUR
s pp in v znesku 50.000,00 EUR s pp.
SV 522/09
Ob-4752/09
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 522/09,
DK 28/09, z dne 12. 6. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v pritličju ter stanovanju
pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah, prostorih
ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe, z ident. št. 1959 – 4570 na naslovu Miklošičeva ulica 4b, 1230 Domžale,
ki stoji na parc. št. 4019/14, k.o. Domžale,
ter last zastaviteljev Trujanović Srečka do
1/2 in Trujanović Katice do 1/2, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini
34.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 596/2008
Os-4357/09
Na podlagi sklepa z dne 21. 1. 2009, opr.
št. In 586/2008, Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Bojan Miletič dne 2. 3.
2009 v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi izterjave 41.405,32 EUR
s pripadki, zarubil nepremičnino, ki je v lasti
dolžnikov Shabana Murselaja in Time Murselaj, Mladinska ulica 2, Maribor, vsakega
do 1/2, stanovanje št. 10, v izmeri 80,34 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
hiše v Maribor, Mladinska ulica 2, ki stoji na
parc. št. 886, k.o. Maribor-Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 37522/2004
Os-8133/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije
Vlade RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
z ident. št. 30.E, v podvl. št. 188/1, z ident.
št. 31.E, v podvl. št. 188/2, z ident. št. 32.E,
v podvl. št. 188/3, 33.E, v podvl. št. 188/4,
z ident. št. 34.E, v podvl. št. 188/5, z ident.
št. 35.E, v podvl. št. 188/6, z ident. št. 36.E,
v podvl. št. 188/7, z ident. št. 37.E, v podvl.
št. 188/8, z ident. št. 38.E, v podvl. št. 188/9,
z ident. št. 39.E, v podvl. št. 188/10, z ident.
št. 1.E, v podvl. št. 188/27, z ident. št. 2.E,
v podvl. št. 188/28, z ident. št. 8.E, v podvl. št. 188/34, z ident. št. 9.E, v podvl. št.
188/35, z ident. št. 13.E, v podvl. št. 188/39,
z ident. št. 14.E, v podvl. št. 188/40, z ident.
št. 18.E, v podvl. št. 188/44, z ident. št. 19.E,
v podvl. št. 188/45, z ident. št. 23.E, v podvl.
št. 188/49 in z ident. št. 24.E, v podvl. št.
188/50, vse k.o. Gradišče I, dne 2. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 37522/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 88/83 z dne 17. 10. 1983,
sklenjene med SGP »SCT« n.sol.o., Ljub
ljana, Izvršnim svetom skupščine SRS, Ljub
ljana, Centralnim komitejem ZKS, Ljubljana,
Gospodarsko zbornico Slovenije, Ljubljana,
LB Združeno banko, Ljubljana in Iskro-Invest Servis, Ljubljana (kot soinvestitorji) ter
SGP »SCT« Ljubljana (kot izvajalcem),
– aneksa k pogodbi št. 88/83 z dne 2. 4.
1984, aneksa št. 2 k pogodbi št. 88/83 z dne
23. 4. 1985 in aneksa št. 2a k pogodbi št.
88/83 z dne 31. 5. 1985, sklenjenih med
Izvršnim svetom skupščine SRS, Ljubljana
(kot soinvestitorjem) in SGP »SCT«, Ljub
ljana (kot izvajalcem).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008
Dn 28472/2005
Os-2999/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žužul
Ivana, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1637/67 – garaža št. 133
v 2. etaži, z ident. št. 1730-1089-133, v triplex garažni stavbi »A« ob Kajuhovi ulici,
k.o. Moste, dne 27. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28472/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11. 1969,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad-Moste, Ljubljana, ter Klopčar Angelco in Klopčar Bogomilom, oba Ljubljana,
Topniška 8, za garažni boks št. A-133 v triplex garažni zgradbi v Ljubljani, Toplarniška
ulica, stoječi na parc. št. 1323, 1324, 1326
in 1317, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2009
Dn 28475/2005
Os-3000/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žužul Dušanke, Kajuhova ulica 44, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1637/66 – garaža
v 2. etaži z ident. št. 1730-1089-132, v triplex garažni stavbi »A« ob Kajuhovi ulici,
stoječi na parc. št. 1325, k.o. Moste, dne
27. 2. 2009, pod opr. št. Dn 28475/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. IV-1/132-68 z dne 20. 5. 1968
med Stanovanjskim podjetje Bežigrad-Moste, Ljubljana in Fröhlich Janezom, Ljub
ljana, Kajuhova 46, za garažni boks št. 132
v garažnem objektu A v Toplarniški ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2009

Dn 8254/2007
Os-3298/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Skupnost lastnikov Hubadova 4,6,8, Ljub
ljana in Skupnost lastnikov Hubadova
10,12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 3.E,
vpisani v podvl. št. 1456/3, v k.o. Brinje
I, dne 20. 2. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Skladom za
gradnjo stanovanjskih hiš občine Ljubljana
Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana, kot
prodajalcem in Skupnost lastnikov Hubadova 4,6,8, Ljubljana in Skupnost lastnikova
Hubadova 10,12, Ljubljana, kot kupcema,
in sicer za stanovanje št. 3 v pritličju, v izmeri 53,10 m2, z balkonsko ložo, v izmeri 6,00 m2, s pripadajočo kletjo, v izmeri
3,69 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Hubadova ulica 10, z identifikacijsko številko stavbe 1736-1022, stoječe na parc. št.
243/1 k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 25778/2008
Os-3508/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sulejmana Hušića, Nanoška 38, Ljub
ljana, ki ga zastopa Razor d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
garažo, stoječo na parc. št. 1039/20, vl. št.
2387, k.o. Vič, dne 19. 3. 2009 pod Dn št.
25778/2008 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu in prodaji št.
614/71-02/5 z dne 27. 12. 1971, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Viktorjem Isteničem, Satnerjeva 19c, Ljubljana, za garažo
št. 11, G-2, Soseska SV-6, Vič;
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 30. 12. 1981, sklenjenega med
Silvo Istenič, Satnerjeva 19c, Ljubljana in
Viktorjem Isteničem, Gorkičeva 14, Ljub
ljana;
– prodajne pogodbe z dne 7. 5. 1997,
sklenjene med prodajalko Silvo Istenič, Satnerjeva 24, Ljubljana, in kupcem Sulejmanom Hušićem, Nanoška 38, Ljubljana, za
garažo št. 11, G-2 na Satnerjevi 19c v Ljub
ljani, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 18439/2007
Os-3762/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rajića Slobodana, Cesta na Mesarico 24, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1596/24 – stanovanje št. 13 v 2. nadstropju s pomožnim
prostorom v kleti, z ident. št. 1734-1343-009
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Glinškova ploščad 1 k.o. Ježica, dne 30. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 18439/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. L-1534 BV/GA
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 18. 5.
1977 in dodatka k tej pogodbi z dne 28. 12.
1997, sklenjena med SGP »Stavbenik« Koper n.sol.o., TOZD GO Ljubljana n.sol.o.,
ter Rajič Slobodanom, Rajič Mojco in Rajič
Anico, vsi Šarhova 4, Ljubljana, za enosobno stanovanje, št. 13 v II. nadstropju lamele
1 (Glinškova ploščad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009
Dn 15488/2007
Os-3765/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Španić Stjepana, Tbilisijska ul. 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4219/30 – garaža z ident.
št. 1723-5201-030, v duplex garažni stavbi
v Ljubljani, ob Tbilisijski ulici k.o. Vič, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 15488/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 407/73-02/5 o nakupu in
prodaji garaže, grajene za tržišče z dne
13. 12. 1973, sklenjene med SGP Grosuplje in Stankovič Radovanom, Ljubljana, Tomažičeva ul. U-4/I. stop., za garažo št. 30,
pritličje ob Tomažičevi ulici,
– prodajne pogodbe z dne 16. 3. 1992,
sklenjene med Stankovič Radovanom, Ljub
ljana, Litijska 52/a in Jagrič Jožetom, Ljub
ljana, Tbilisijska 26.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009
Dn 4844/2007
Os-3766/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jamnikar Matjaža, Podpeška 322, Notranje Gorice, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 404 – parc. št. 83/1 k.o. Šentpeter, dne
14. 4. 2009, pod opr. št. Dn 4844/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji
mestnega zemljišča, neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Center in
Jamnikar Matjažem, za garažo, stoječo na
parc. št. 83/1, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009
Dn 25083/2007
Os-3768/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šarac Mihaila, Kajuhova 44, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1637/131 – garaža v 3. etaži
z ident. št. 1730-1089-263, v triplex garažni stavbi »A« ob Kajuhovi ulici, stoječi na
parc. št. 1325, k.o. Moste, dne 6. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 25083/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
6. 8. 1970, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem »Bežigrad - Moste«, Ljubljana in
Breznik Jožetom, Ljubljana, Moškričeva 28,
za garažni boks št. 263, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
Dn 3387/2007
Os-3769/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Drobnič Milene, Martina Krpana ulica 22,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. E 6/B 101
– enoinpolsobno stanovanje št.101 v 11.
nadstr., s kletnim prostorom, v Ljubljani, Trg
komandanta Staneta 4 – k.o. Dravlje, dne
20. 3. 2009, pod opr. št. Dn 3387/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 6. 1983 sklenjene med Kolšek
Francem in Kolšek Elizabeto, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana ter Adam Mileno
in Drobnič Zvonimirjem, Martina Krpana 22,
Ljubljana, za stanovanje v Ljubljani, Trg komandanta Staneta 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009
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Dn 12974/2006
Os-3812/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogataj Bogomirja, Linhartova cesta 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 2667/518 –
garaža (G) št. 163 v suterenu, z ident. št.
2636-2780-518, v poslovno-stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Linhartova cesta 1, 3, 5, 7,
9 in 11 – k.o. Bežigrad, dne 20. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 12974/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 748/76-02/5 o kupoprodaji garaže, zgrajeni za tržišče z dne 24. 2.
1977, sklenjene med SGP Grosuplje in Slovenijales TOZD 030 1000 – Ljubljana, za
garažo št. 163 v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 29497/2006
Os-3813/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pošta Slovenija d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1366/6
– poslovni prostor št. 1 v pritličju CO 3/2,
z ident. št. 1732-900-001, v poslovni stavbi – trgovsko poslovni center Štepnajsko
naselje v Ljubljani, Litijska cesta 38, k.o.
Štepanja vas, dne 20. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 29497/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 27/85-III/PP z dne 10. 9.
1985 z dne 10. 9. 1985 in aneksa št. 1
z dne 18. 2. 1987, sklenjena med IMOS
– podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o. Ljubljana in
Podjetjem za PTT promet Ljubljana, Cigaletova 15, za poslovne prostore v Primarnem centru Soseska MS 3/2 in MS 112/1
v Štepanjskem naselju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 12832/2006
Os-3815/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žlogar Frančiške, Rakovniška 2, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Judita Verbole iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 325 – parc. št.
183/3 in 273/24 k.o. Gradišče, dne 20. 3.
2009, pod opr. št. Dn 12832/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 19. 2. 1996 sklenjene med Žlogar
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Vinkom in Žlogar Frančiško, Rakovniška 2,
Ljubljana, ter Avsec Brigito, Trg Sv. Jerneja
2, Kočevje in Jusič Matjažem, Trebinjska 6,
Ljubljana, za parc. št. 183/3 in 273/24 k.o.
Gradišče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 12843/2006
Os-3816/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Končarevič Darje, Martinova ulica 35, Ljub
ljana in Cerar Luka, Tbilisijska ulica 24, Ljub
ljana, ki ju zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana – dir. Nerat-Rupnik
Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4016/28 – 2-sobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju s kletno
shrambo št. 2, z ident. št. 1723-5199-030,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Tbilisijska
ulica 24 – k.o. Vič, dne 20. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 12843/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 9.
1980 in aneksa k tej pogodbi neznanega
datuma, sklenjena med Nemec Silvijo, Tbilisijska 24, Ljubljana ter dr. Vankom Matevžič
in Jožico Matevžič, Jamova 35, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju,
Tbilisijska 24, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 15432/2007
Os-3855/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Suljić Hana, Preglov trg 6, Ljubljana, ki ga
zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. jur., direktorica podjetja Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2060/100
– stanovanje št. 100 v 11. etaži Preglov
trg 6, z ident. št. 1772-1744-100, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Preglov trg 6 in
7, k.o. Slape, dne 24. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 15432/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št.
106/91-1-4/34 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Gospodarsko zbornico Slovenije,
Ljubljana in Suljič Hanom za stanovanje št.
100, v IX. nadstropju v stanovanjski hiši, na
naslovu Leninov trg 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 18316/2007
Os-3857/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Starec Marjana, Prušnikova ulica 15, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1994/11 – stanovanje št. 11, z ident. št. 1754-0588-011,
Prušnikova 15, Ljubljana, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, dne 30. 3. 3009, pod opr. št.
Dn 18316/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 664/62-64 z dne 20. 6.
1964 sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Ljubljana – Šiška in Ivanec Josipom in Marijo, Ljubljana, Šentvid
108, za dvosobno stanovanje v II. nadstropju v hiši št. PŠ-II v Podgori.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 18651/2007
Os-3858/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vivod
Jožefa, Črtomirjeva ulica 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3677/22 – stanovanje št. 2,
v pritličju, s shrambo št. 2 v kleti, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Črtomirova 18,
k.o. Bežigrad, dne 30. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 18651/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. JU 66-420
z dne 29. 9. 1966, sklenjene med Poslovnim
podjetjem Giposs, ter Lepen Marijo in Dragom, Črtomirova 18, Ljubljana, za stanovanje št. 2, Črtomirjeva 18, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 28. 4. 1982 ter
dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 21. 6. 1982,
sklenjene med Lepen Marijo in Dragom, oba
Ljubljana, Črtomirjeva 18, ter Milić Mirko in
Miroslavom, oba Šarhova 32, Ljubljana,
– pogodbe o zamenjavi nepremičnin
z dne 22. 12. 1982, sklenjene med Dornik
Ivico, Bratovževa ploščad 18, Ljubljana, ter
Milić Miroslavom Miličem, Črtomirjeva 18,
Ljubljana in Mirko Milič, Šarhova 32, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 15434/2007
Os-3860/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagateljice Verlič Sonje, Steletova
ul. 6, Ljubljana, ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur., direktorica podjetja Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1363/55 – stanovanje št.
55, z ident. št. 1732-0759-055, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Steletova ulica 6, k.o.
Štepanja vas, dne 24. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 15434/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med IMOS Ljubljana in Purič Kasimom,
za stanovanje št. 55, v II. nadstropju, na
naslovu Steletova ulica 6, v Ljubljani,
– menjalne pogodbe št. RP/1994 z dne
10. 10. 1994, sklenjene med Marijo Remškar in Purič Kasimom,
– prodajne pogodbe št. ZR/1994 z dne
28. 10. 1994, sklenjene med Remškar Mitjo,
Steletova 6, Ljubljana, in Zavodnik Andrejo,
Ljubljana, Na jami 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 2153/2008
Os-3898/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SPL d.d., Cigaletova 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine ident. št. 17.E, podvl. št. 4136/17,
k.o. Bežigrad, dne 20. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 2153/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 767 z dne 16. 2.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Obnova, Titova 39, Ljubljana, in
kupcema Vladom in Jožico Jugovič, Gradiška 4, Ljubljana, za dvosobno stanovanje
št. 17 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
A7 – Topniška ulica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 27261/2006
Os-3899/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lokar Jožefa Janeza, Hauptstrasse 36, A 9061
Wolfnitz, začasno Albrehtova 14, Škofljica, ki
ga zastopa Tomo Machtig, odvetnik v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 483/5, dvorišče v izmeri
420,00 m2 in stanovanjska stavba v izmeri
152,00 m2, v vl. št. 2109, k.o. Lanišče, dne
10. 4. 2009, pod opr. št. Dn 27261/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2/GO z dne 19. 8. 1975, sklenje-
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ne med Agroobnovo, Slovenčeva 93, Ljub
ljana (kot prodajalko) ter Lokar Jožetom in
Majdo, Stegne 4, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, parc. št. 483/5, dvorišče,
v izmeri 420,00 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri 152,00 m2, v vl. št. 2109, k.o.
Lanišče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 2174/2007
Os-3902/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Franca Ovna, Staretov trg 5a, Šmartno
pri Litiji, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo G03 v kleti, na naslovu Rezijanska ulica 18, Ljubljana, z ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 5406/11, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 1. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 3174/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 180/67
z dne 20. 4. 1967, sklenjene med Jožetom
in Marico Oven, kot kupcema, in Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, kot prodajalcem, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 5406/11, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2009
Dn 3456/2007
Os-3903/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Širce, Jamova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje, na Križni ulici 6
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 5.E, podvl. št.
192/5, k.o. Brinje II, dne 2. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 3456/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 465-196/62-5/1
z dne 26. 10. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad za zidanje stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana
Moste Polje, Proletarska 1, Ljubljana, in kupcema Ivanom in Tončko Hribernik, Ribniška
16, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 5,
v 1. nadstropju stanovanjskega objekta B-21,
ob Jarški cesti, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009

Dn 26524/2006
Os-3905/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Komše Lesjak Erike, Vojkova 91, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 12, v 1. nadstropju,
na Gotski ulici 2, v Ljubljani, z ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 3017/12, k.o. Dravlje,
dne 20. 4. 2009, pod opr. št. Dn 26524/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3337 z dne 2. 11.
1970, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Štoka
Dunjo, Ilirska 2, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 3017/12, k.o. Dravlje,
– menjalne in kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 11. 1990, sklenjene med Kavčič
Stanetom in Mirjano, Smrtnikova 4, Ljubljana
(kot prvo pogodbenika) ter Kovač Marjeto in
Peterka Jožetom, oba Gotska 2, Ljubljana
(kot drugo pogodbenika), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 12.E, vpisano v podvl.
št. 3017/12, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
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– prodajne pogodbe iz leta 1967, sklenjene med Gp Tehnograd, Tržaška cesta 68a,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Nuklearnim
inštitutom Jožef Stefan, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 212.E, vpisano v podvl. št. 4395/40, k.o.
Vič,
– prodajne pogodbe z dne 19. 11. 1968,
sklenjene med Nuklearnim inštitutom Jožef
Stefan, Ljubljana (kot prodajalcem) in dr. Ribarič Marjanom, Tržaška 51, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 212.E, vpisani v podvl. št. 4395/40,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009

Dn 2794/2007
Os-3906/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Milana Mitrovića, Chengdujska cesta 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 5, k.o. Slape, dne 1. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 2794/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2446/92 z dne 15. 4. 1992, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko in
Ratkom Mitrovićem, kot kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 2242/5, k.o. Slape.
pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009

Dn 27537/2006
Os-4012/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Magde Šefic, Vojkova cesta 50, Ljubljana,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta
32J, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičino, stanovanje št. 20,
v 7. etaži, na naslovu Vojkova cesta 50,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisani v podvl.
št. 3978/20, k.o. Bežigrad, dne 23. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 27537/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 3/2-48/88
z dne 29. 8. 1988, sklenjene med SCT
n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Šefic Magdo, Titova 185, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 20.E, vpisani v podvl. št. 3978/20, k.o.
Bežigrad,
– aneksa št. 1. k prodajni pogodbi št. BS
3/2-48/88 z dne 7. 10. 1988, sklenjenega
med SCT n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Šefic Magdo, Titova 185, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št.
3978/20, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009

Dn 27544/2006
Os-4002/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ribarič Marjana, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 40, v 4. nadstropju,
III. vhod, na naslovu Tržaška cesta 51,
Ljubljana, z ident. št. 212.E, vpisani v podvl. št. 4395/40, k.o. Vič, dne 24. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 37544/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:

Dn 21171/2007
Os-4082/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjanović Stajke, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje z ident. št.
5.E in nestanovanjsko rabo z ident. št. 6.E,
na naslovu Prijateljeva ulica 14, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 160/3, k.o. Prule, dne
24. 4. 2009, pod opr. št. Dn 21171/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
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pogodbe št. 113/6 z dne 17. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana center, Ljubljana (kot prodajalcem)
in podjetjem Elektronabava, Resljeva 18,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 5.E in 6.E, vpisano
v podvl. št. 160/3, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 25536/2007
Os-4090/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mitrič Marike, V Murglah 139, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
stanovanje, na naslovu Ziherlova ulica 41,
Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano v podvl.
št. 6003/6, k.o. Trnovsko predmestje, dne
22. 4. 2009, pod opr. št. Dn 25536/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-453/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
predsednik komisije za kadrovske in administrativne zadeve dr. Rajko Pirnat (kot prodajalcem) in Mitrič Francem, Ziherlova 41,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št.
6003/6, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2244/2003
Os-4354/09
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku Berce Borut, Oldhamska c. 1, Kranj, ki
jo zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave 3.893,39
EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku
Berce Borutu, Oldhamska cesta 1, Kranj,
začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika 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 1. 6. 2009
I 3246/1998
Os-4391/09
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., OE Kranj, Bleiweisova cesta
20, Kranj, proti dolžnici Tatjani Mežan, Ulica
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Juleta Gabrovška 30, Kranj, ki jo zastopa
odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, zaradi izterjave 5.484,51 EUR s pp,
je sodišče postavilo dolžnici Tatjani Mežan
(brez stalnega prebivališča) začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič iz Kranja, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika 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 3. 6. 2009
VL 40204/2009
Os-4224/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje,
proti dolžniku Matjažu Cvikl, Kardeljev trg
10, Velenje, zaradi izterjave 1.797,50 EUR,
sklenilo:
dolžniku Matjažu Cvikl, Kardeljev trg 10,
Velenje, 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.
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a,
3310 Žalec.
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 19. 5. 2009
VL 90343/2008
Os-4396/09
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 dolžniku: Mitji Zupan, Jezero 101a, Preserje, zaradi izterjave 292,06
EUR, sklenilo:
dolžniku Mitji Zupan, Jezero 101a, Preserje, 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.
Marko Šinkovec, Bevkova 8, 1230 Domžale.
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 14. 1. 2009
Ig 553/1998
Os-2591/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Nataši Tomazini Tonejc v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dolžnici Marijani Regulj,
Budičinova 6, Piran, ki jo zastopa začasni
zastopnik odv. Davorin Kranjc, zaradi izterjave 9.511,17 EUR s pp, dne 26. 11. 2008
sklenilo:

Odvetnika Davorina Kranjca se razreši obveznosti začasnega zastopnika, ki
mu je bila naložena s sklepom opr. št. Ig
1998/00553 z dne 10. 8. 2006.
Dolžnici Marijani Regulj se kot začasni
zastopnik v izvršilni zadevi Ig 553/1998 postavi odvetnik Alojz Butinar iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 11. 2008

Oklici dedičem
D 94/2008
Os-3630/09
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku zapuščinski postopek po dne 7. 2. 1959 umrli
Mariji Zupan, rojeni Kristan, roj. 20. 6. 1877,
nazadnje stanujoči Graška cesta 42, Litija.
Kot dediči po njej bi prišli v poštev njeni
bližnji sorodniki, za katere pa sodišče ne
ve.
Sodišče poziva zakonite dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 5. 5. 2009
I D 199/2008
Os-3594/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Dolmovič Jožefu, roj. 29. 12. 1924, umrl 12. 12. 2007,
nazadnje stan. Šarhova ulica 18, Ljubljana.
Kot zakonita dedinja prideta v poštev
zap. hči Mojca. Sodišču niso znani osebni podatki zap. hčerke, niti ni znano njeno
prebivališče.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dedinjo zap. hčerko
Mojco, da se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica v Uradnem listu RS
in na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009

Oklici pogrešanih
N 1/2009
Os-4333/09
Pogrešani Vladimir Nučič, roj. 20. 1.
1937, v Novem mestu, stanujoč Hribska pot
11, Grosuplje, je pogrešan od 24. 5. 2004,
ko za njem ni bilo nobenih sledi kljub iskanju
domačih, policije in lovcev.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer v osebi Lidija Prošek,
Hribska pot 11, Grosuplje. Sodišče poziva
vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po
objavi tega oklica v Uradnem listu RS. Po
poteku roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 5. 2009
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N 11/2009
Os-4450/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagatelja Franca Tomšiča,
Knežak 3b, 6253 Knežak, ki ga zastopa odv.
Miran Škrinjar iz Postojne, po predlogu za
razglasitev za mrtvega Franca Novaka, roj.
16. 12. 1910, materi Mariji in očetu Janezu
Novaku, v Knežaku 48, Knežak, nazadnje
stanujočem na neznanem naslovu v Argentini, po ugotovitvah njegove sestre naj bi
bil pogrešani mrtev že ob očetovi smrti leta
1947, vendar ji ni uspelo pridobiti mrliškega
lista iz Argentine, poziva vse, ki vedo kaj
povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Franca Novaka, da v roku 3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo
sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica,
sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 6. 2009
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Benčič Boris, Hrvatini 155/a, Ankaran –
Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in družboslovne
šole Koper, št. ET 86, izdano leta 1992.
gny-305172
Brundula Franko, Žirje 9, Sežana,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v
Sežani, izdano leta 1978. gng-305190
Bukovšek Kristina, Golo Brdo 19,
Ljubljana, indeks, št. 06983288, Fakulteta za
socialno delo, izdan na Leskovec Kristina.
gny-305197
Ćatić Sanela, Vrhovčeva 48/b, Log pri
Brezovici, spričevalo 6. razreda OŠ heroja
Grajzerja Tržič, izdano na ime Bećkanović
Sanela. gnm-305134
Delić Miodrag, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gni-305138
Gorišek Peter, Gorenje Dole 1/a,
Škocjan, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Novem mestu, izdano
leta 2005. gnl-305160
Grossman Sanja Kim, Juvanje 19, Ljubno
ob Savinji, spričevalo od 1. do 3. letnika
Vrtnarske šole v Celju. gng-305165
Horvat Šarolta, Puconci 288, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
administrativne šole v Murski Soboti – smer
administrator, izdano leta 1982, izdano na
ime Šoštarec Šarolta. gnq-305155
Hostinger Špela, Knežak 147/b, Knežak,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Postojni, izdano leta 2008. gnu-305201
Janežič Matej, XXX. divizije 9, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gnf-305191
Japelj Mihael, Drenov grič 11, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007 in 2008.
gnw-305199
Jerman Jure, Benčičeva ulica 2/a, Koper
– Capodistria, indeks, št. 27005745, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnw-305149
Jošić Dejan, Ižanska cesta 442/P,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča Ljubljana, izdano leta
2007 in 2008. gnk-305136
Kapitanović Marija, Jezerska cesta
130/b, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gns-305178
Kolačkov Kosta Dino, Tisnikarjeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
izdano leta 2008. gnu-305151
Kolar Branka, Zgornja sveča 2, Stoperce,
diplomo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju, dislocirana enota
Višnja gora, izdana leta 1987, na ime
Majhenič Branka. gng-305169
Kuhelnik Ana Katarina, Zidanškova
25/a, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika

Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta 2008.
gnk-305140
Leban Marko, Partizanske tehnike 9,
Nova Gorica, zaključno spričevalo Poklicne
avtomehanične šole – Šolski center Branko
Brelih, izdano leta 1983. gnp-305156
Levičar Marko, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 2000. gnj-305137
Markelj Ivan, Koroška 19, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1972.
gnr-305154
Mehagić Deni, Plešičeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano
leta 2006 in 2007. gnh-305189
Milijaš Sandra, Senožeti 19/e, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2008. gnn-305183
Pavlič Irena, Dolenja Stara vas 60, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Otočec,
izdano leta 1995, izdano na ime Kuplenk
Irena. gnt-305177
Planinc Klavdija, Novi dom 16,
Hrastnik, spričevalo 1. letnika Srednje
vrtnarsko kmetijske šole v Celju, izdano
leta 1992, izdano na ime Mežna Klavdija.
gnv-305175
Polanc Ljubomir, Omahnova ulica 35,
Ljubljana, diplomo Fakultete za naravoslovje
in tehnologijo Ljubljana, št. 158, izdana leta
1977. gnh-305139
Poljšak Danijel, Sanabor 13, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje šole Vena
Pilona Ajdovščina – gimnazija, izdano leta
2006. gnb-305170
Potočnik Yanika Agostina, Dobrova 9,
Celje, spričevalo 3., 4. in obvestilo o uspehu
pri maturi Škofijske klasične Gimnazije,
izdano leta 2007 in 2008. gnc-305194
Rant Helena, Groharjevo naselje 18,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev
Ljubljana – tekstilno obrtni konfekcionar,
izdano leta 1986. gnp-305131
Rant Helena, Groharjevo naselje 18,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju – tekstilno konfekcijski tehnik, izdano
leta 1989. gno-305132
Stanovnik Estera, Kozarška 13, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci, izdano
leta 2007. gnn-305133
Strajnar Barbara, Ul. Anke Salmič 47,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. letnika
Ekonomske in trgovske šole Brežice
– ekonomski tehnik, izdano leta 2008.
gnr-305179
Šterbenk Uroš, Bertoncljeva 53, Kranj,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2008. gnf-305166
Štern Matevž, Jegen 143, Šmartno
pri Slov. Gradcu, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta 2008.
gni-305142
Turk matjaž, Cerovci 9, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo

3. in 4. letnika Srednje frizerske, tekstilne,
strojne in prometne šole v Celju, izdano leta
1998 in 1999. gnj-305187
Vasilič Slavko, Ljubljanska cesta 72/av,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze Cene Štupar Ljubljana, izdano leta
1983. gnm-305159
Velenšek Brigita, Mencingerjeva 65,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Bičevje,
izdano leta 2009. gnh-305164
Zec Goran, Milčinskega 12, Celje,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2003. gne-305192
Železnikar Polona, Žorgova ulica 61,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Biotehniške
ga izobraževalnega centra v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnz-305196

Drugo preklicujejo
Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj, izvod licence skupnosti,
št. GE 002972/00166 za vozilo Mercedes
Benz, reg. št. KR KP-483 z dne 19. 1. 2009.
gnb-305145
Borštnar Urban, Žalcarjeva 24, Ljubljana,
kolesraski izpit, opravljen na Osnovi šoli Vič,
leta 2006. gnj-305162
Bratina Benjamin s.p, Skopo 66, Dutovlje,
licenco, št. 009240, izdana pri OZS, dne
6. 8. 2008 z veljanostjo do 16. 7. 2013, ser.
št. 03002641. gnn-305158
Brus d.o.o., Godovič 154, Godovič,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500000390000, izdana na ime Brus
Simon. gnl-305135
Deželak Mateja, Ojstro 12, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 01003285, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gns-305157
Dorič Miran, Pretrež 33, Laporje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500013721000,
izdana pri Cetis Celje. gnc-305144
Drašler Rok, Tomažičeva 91, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-1413-0/04, ser. št. 15056.
gnz-305146
Drašler Rok, Tomažičeva 91, Ljubljana,
potrdilo o upravljanju z radijsko postajo,
št. 3736-2-000794/07, ser. št. 903.
gny-305147
Đaković Aleksandar, Cesta v Gorice
27, Ljubljana, izkaznico za varnostnika s
serijsko številko 100140, izdana pri MNZ
Ljubljana. gni-305188
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico, št. 0001555 z oznako
191/11 in 1006452 z oznako 070/11.
gnd-305168
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004808000, izdana na ime
Baškovič Gregor. gnu-305176
GUN, Simon Mirkov s.p., Cesta borcev
2E, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 006103/BGD27-3-4120/2008, izdano na
ime Tijanić Vladislav z veljavnostjo od 6. 6.
2008 do 28. 5. 2009. gnq-305180
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GUN, Simon Mirkov s.p., Cesta borcev
2E, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 006103/MJ 27-2-4198/2008, izdano na
ime Čandić Šemsudin z veljavnostjo od
10. 6. 2008 do 21. 5. 2009. gnp-305181
GUN, Simon Mirkov s.p., Cesta borcev
2E, Koper – Capodistria, potrdilo za voznika,
št. 006103/BGD27-4-4398/2008, izdano na
ime Veselinović Velibor z veljavnostjo od
24. 6. 2008 do 28. 5. 2009. gno-305182
Habe Jaka, Sora 50/c, Medvode,
licenco, št. 010946 za vozilo SAB z reg. št.
LJ X1-20P z veljavnostjo do 20. 10. 2010.
gnw-305174
Jenko Uršula, Cesta na svetje 56/a,
Medvode,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Vič. gnk-305161
Jerman Jure, Benčičeva ulica 2/a, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
27005745, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gnv-305150
Jovanovski Irina, Na Korošci 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-305200
Kosi Urša, Dolenjska cesta 57, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnl-305185
Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnice za Albanijo, št. 21230. Belorusijo
št. 159184, za Ukrajino št. 237255 za Ukrajijo
tretjo državo, št. 250238 za BIH tretjo državo
št. 1007759, 1007760 in 1007761 ter za
Rusijo, št. 446067. gnr-305204
Križaj Mojca, Šorlijeva ulica 4, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20030263, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnx-305148
Kukenberger Emanuel s.p., Gorenje
Ponikve 36, Trebnje, potrdilo za voznika
tujca, št. 004601/MJ67-2-6097/2008, izdano
na ime Marić Edin z veljavnostjo od 13. 10.
2008 do 20. 7. 2009. gnd-305193
Luskovec Nataša, Grad 26, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 18070908, izdala Filozofska fakulteta.
gnm-305184
Marinkov Goran, Kamnica 52, Dol pri
Ljubljani, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji za voznika v cestnem prometu,
št. 1277, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije,
leta 2005. gnf-305195
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MATOLES d.o.o., Legen 125, Šmartno pri
Slov. Gradcu, dovolilnico za Rusijo -bilateralna
tranzitna, št. 0441435. gnr-305129
Močnik Matic, Kamniška 8, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska
šola v Ljubljani. gnd-305143
Oblak & Oblak d.n.o., Griže 46, Griže,
delovno dovoljenje, št. 0103172744 za
delavca Savka Volodymyr, delovodna št.
443-1060/2008-0100-0058. gns-305203
Okorn Jože s.p. – avtoprevoznik,
Ljubljanska cesta 4B, Grosuplje, izvod
licence, št. 010813 za vozilo IVECO 59E12,
reg. št. LJ H9-41T veljavno do 9. 9. 2009.
gni-305167
Pavlin Žiga, Kosovelova 7, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 64060377, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gni-305163
Pušljar Milan s.p., Škrjanče 4, Ivančna
Gorica, potrdilo za voznika 001629/AD19-32801/2007, izdala Obrtna zbornica Slovenije
za voznika Mehić Selvedina z veljavnostjo od
10. 8. 2007 do 26. 11. 2007. gnq-305130
Sunja Borut, Bogatajeva 7, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro
računalniška šola v Ljubljani. gnf-305141
TC Rahtel d.o.o., Gmajna 048B, Slovenj
Gradec, licenci za tovorno vozilo IVECO z
reg. št. SG K3-240. gnk-305186
Vidmar Aljoša, Cesta 4. prekomorske 2,
Ajdovščina, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 3737-1-00938/09, ser. št.
7735, izdano 21. 4. 2009. gnz-305171
Vidmar Boštjan, Mencingerjeva 35,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-01054-00/94.
gnx-305173
Vuk Martina, Ob Mahovniški cesti 5,
Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnt-305202
Zbil Mateja, Sp. Sečovo 85/a, Rogaška
Slatina, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01788-0/07. gns-305153
Zbil Zoran, Sp. Sečovo 85/a, Rogaška
Slatina, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01787-0/07. gnt-305152
Žula Aleš, Skorno pri Šoštanju 37,
Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 31230179,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnx-305198
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