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Leto XIX

Javni razpisi
Ob-5077/09
Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
objavlja
preklic
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije preklicuje objavo
javnega razpisa »Javni razpis štipendij za
doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji
v študijskem letu 2009/2010«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/09, dne 3. 7.
2009 (Ob-4898/09).
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-0018/2009
Ob-5105/09
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
je dne 26. 6. 2009, objavila v Uradnem listu RS, št. 48/2009 javni razpis za prodajo
nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb.
V javnem razpisu je bil objavljen v točki III.
Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe rok za oddajo ponudb 8. 7. 2009 do
10. ure, ta rok sedaj podaljšujemo na 31. 7.
2009 do 10. ure.
Občina Mežica
Št. 55450-4/2009
Ob-5093/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL
L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07 in 109/08), Proračuna Republike

Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 in 109/08),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – UPB 4 in 126/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09), Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1),
Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do
leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne
18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007
in sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 2. 7. 2009, št. OP
RČV 3/1/019-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje razvoja kakovosti
v izobraževanju odraslih
od 2009 do 2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh vsebinskih področij:
2.1 Uvajanje modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje
(v nadaljevanju POKI)
Programska in vsebinska osnova je
opredeljena v Resoluciji o nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS,
št. 70/04) in Strategiji o vseživljenjskosti

učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in
šport, julij 2007, ki je dostopna na spletnem
naslovu: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf.
POKI je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje
kakovosti v izobraževanju odraslih, kot pomoč različnim izobraževalnim organizacijam
pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Po vključitvi
v projekt izobraževalna organizacija naredi
razmislek o lastni viziji in vrednotah, ki jih
želi razvijati pri izobraževanju odraslih, izvede poglobljeno presojanje, kakšno kakovost že dosega in načrtuje ukrepe za razvoj
v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih,
ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje.
Upravičenec s pomočjo svoje komisije za
kakovost izpeljuje posamezne postopke pri
presojanju in razvijanju kakovosti v lastni
organizaciji.
Pričakovan rezultat projekta v prvem letu
izvajanja je izvedeno presojanje kakovosti
v izobraževalni organizaciji vsaj po eni metodi samoevalvacije (samoevalvacijsko poročilo), ki jo bo posamezna izobraževalna
organizacija izbrala s pomočjo izobraževalne in svetovalne dejavnosti, ki jo bo izvajal
Andragoški center Slovenije. Ta svetovalnna
in izobraževalna dejavnost Andragoškega
centra Slovenije se financira v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v izobraževanju odraslih od 2009
do 2011, kar pomeni, da ni predmet tega
razpisa in se ne financira iz teh sredstev.
Pričakovan rezultat projekta v drugem letu
je sprejet akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževalne organizacije, oblikovana
listina o kakovosti in sprotne objave poteka
projekta na spletni strani organizacije.
Za izvajanje vsebinskega področja v letih
2010 in 2011 bo izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2011.
Za izvajanje vsebinskega področja v letih
2012 in 2013 bo izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2013.
Prijavitelj lahko vloži prijavo samo za eno
obdobje izvajanja.
2.2 Uvajanje svetovalcev za kakovost
izobraževanja odraslih (v nadaljevanju svetovalec za kakovost)
Programska in vsebinska osnova je
opredeljena v Resoluciji o nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS,
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št. 70/04) in Strategiji o vseživljenjskosti
učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in
šport, julij 2007, ki je dostopna na spletnem
naslovu: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf.
Svetovalec za kakovost je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje
in strokovno pomaga vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese
uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije.
Svetovalec za kakovost opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih drugih aktivnosti
za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih
v izobraževalni organizaciji in po dogovoru
v komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.
V projektu, ki bo trajal eno leto, bo omogočeno, da si izbrane izobraževalne organizacije usposobijo po 1 svetovalca za kakovost in z njegovo pomočjo izvedejo različne
aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalci za
kakovost se bodo usposabljali v posebnem
programu akcijskega izobraževanja, ki traja
okvirno 40 ur. Program izvaja Andragoški
center Slovenije v okviru drugega projekta
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v izobraževanju odraslih od 2009
do 2011, ki ni predmet tega razpisa.
Pričakovan rezultat projekta je delovanje
svetovalca za kakovost, izpeljava aktivnosti
za sprejem in izvajanje listine o kakovosti
v izobraževalni organizaciji ter sprotne objave poteka projekta na spletni strani organizacije.
Za izvajanje vsebinskega področja bo
izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja
je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
2.3 Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: uvajanje
novih programov)
V letih 2004–2007 so nastali novi izobraževalni programi nižjega in srednjega
poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja. Programi obsegajo vrsto novosti: so modularno zasnovani, praviloma
temeljijo na več poklicnih standardih, udeležencem omogočajo izbiro med različnimi
moduli in so kreditno ovrednoteni, v skladu
z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, (Uradni list RS, št. 79/06) in
Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje ter potrdil pristojni minister
za šolstvo in šport. Novi programi so opredeljeni in v skladu z vizijo Strategije razvoja
Slovenije, hkrati pa pomenijo prenos ciljev
Lizbonske strategije v nacionalno okolje.
Uvajanje novih izobraževalnih programov
je v skladu s Köbenhavensko deklaracijo
evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz leta 2002, o krepitvi evropskega sodelovanja v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju.
Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
79/06) je minister, pristojen za šolstvo in
šport sprejel Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08, v nadaljevanju Navodila), ki določajo način izvajanja
poklicnega in strokovnega izobraževanja
v izobraževanju odraslih. Za uspešno izva-
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janje novih programov v skladu z Navodili je
potrebno izvesti različne aktivnosti:
– andragoško usposobiti multiplikatorje
in usposabljati strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki izvajajo
izredno poklicno in strokovno izobraževanje za načrtovanje in izvajanje izvedbenih
kurikulov;
– razviti IKT orodja v podporo novostim
v izrednem poklicnem izobraževanju;
– osnovati aktive strokovnjakov iz organizacij za izobraževanje odraslih;
– pripraviti predloge protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem izrednega poklicnega strokovnega
izobraževanja;
– okrepiti in uvesti skupne aktivnosti izvajalcev izrednega izobraževanja, socialnih
partnerjev in središč ISIO za promocijo tega
izobraževanja, ki mora omogočiti kvalitetno
informiranje in strokovno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti v izredno izobraževanje;
– opredeliti načine obveščanja javnosti
v skladu z 19. členom Navodil o načinih
izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Pričakovani rezultati projekta so:
– najmanj 30 predavateljev – multiplikatorjev, ko so se usposobili za načrtovanje
izvedbenega kurikuluma ter drugih prilagoditev v izrednem poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter za prenos tega znanja na
strokovne delavce (usposabljanje je financirano samo iz tega javnega razpisa);
– najmanj 40 izvedb usposabljanj, katera
izpeljejo multiplikatorji, za strokovne delavce
in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega
in strokovnega izobraževanja v organizacijah za izobraževanje odraslih;
– razvita IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni
načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega
kurikula, e-dokumentacija;
– oblikovanih 10 aktivov strokovnjakov
iz organizacij za izobraževanje odraslih, ki
izvajajo 10 različnih izobraževalnih programov, ki pripravijo skupna izhodišča ter merila za priznavanje predhodno pridobljenega
znanja v teh programih;
– oblikovane informacijske baze za vodenje postopkov priznavanja znanja za 10
različnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– predlogi protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem izrednega poklicnega strokovnega izobraževanja:
postopki uvodnega spoznavanja udeleženca, postopek priznavanja predhodnega
znanja, postopek oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta, postopek oblikovanja
izvedbenega kurikula ipd.;
– izpeljane 4 skupne promocijske aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč
ISIO za kakovostno informiranje in strokovno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti
v izredno izobraževanje;
– predlog načinov obveščanja javnosti
v skladu z 19. členom Navodil o načinih
izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– sprotne objave poteka projekta na
spletni strani izvajalca projekta;
– zaključna konferenca s predstavitvijo
rezultatov.
Za izvajanje vsebinskega področja bo
izbran 1 prijavitelj. Obdobje izvajanja je od

datuma objave javnega razpisa do 31. 3.
2012.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji
Prijavi se lahko pravna oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu;
– v zadnjih petih letih ni bila kaznovana
oziroma ni v postopku preiskave za kaznivo
dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo, niti ni bila v enakem smislu kaznovana in
ni v postopku preiskave odgovorna oseba
pravne osebe
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini;
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo;
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana;
– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS;
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi,
materialnimi in tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo razpisanih vsebin.
Kolikor je prijavitelj za prvo vsebinsko
področje šolski center, ki ima več organizacijskih enot, lahko prijavi samo eno enoto, ki
bo izvajala projekt.
3.2 Posebni pogoji
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
Prijavitelji morajo pri vseh vsebinskih področjih zagotoviti in izkazati:
– skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen.
Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno
z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo
upoštevani v nadaljnjem postopku izbora;
– skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih
obveznih rezultatov, in sicer je obvezno
upoštevati načrt projektov, ki je dostopen
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo
in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila);
Prijavitelji za prvo vsebinsko področje:
– morajo izvajati javno-veljavne programe izobraževanja odraslih;
– še niso bili sofinancirani za izpeljavo
POKI;
– morajo podati izjavo, da se strinjajo,
da lahko ministrstvo, zaradi neenakomernega števila prijav po letih izvajanja, prestavi
izvajanje v drugo obdobje, v skladu s tem
javnim razpisom.
Prijavitelji za drugo vsebinsko področje:
– morajo izvajati javno-veljavne programe izobraževanja odraslih;
– morajo podati izjavo, da so v preteklih
letih vsaj dve leti uporabljali model POKI in
da bodo zagotovili za svetovalca za kakovost osebo, ki je aktivno sodelovala v projektu POKI in ima najmanj 5 let delovnih
izkušenj v izobraževanju odraslih;
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– še niso bili sofinancirani za svetovalca
za kakovost iz javnih sredstev oziroma iz
objektivnih razlogov svetovalca za kakovost
nimajo več (upokojitev, svetovalec ni več
zaposlen v organizaciji).
Prijavitelji za tretje vsebinsko področje
– morajo imeti konzorcijskega partnerja, ki je zveza organizacij za izobraževanje
odraslih ali organizacija za izobraževanje
odraslih, ki izvaja izobraževalne programe
poklicnega in strokovnega izobraževanja za
odrasle.
– izjavo, da bo strokovni vodja projekta
zaposlen za namen izvajanja projekta.
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali posebnih pogojev, se vloga zavrže.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
4.1. POKI
Merila
Kakovost predlaganega projekta.
Elaborat projekta ima razdelane vse zahtevane
elemente iz razpisne dokumentacije,
organizacijski in terminski načrt je skladen
z načrtovanimi vsebinami:
– elementi projekta so izpolnjeni, vsebinsko
dobro razdelani in skladni z načrtovanimi
vsebinami
– elementi so delno razdelani
– elementi niso razdelani
2.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.
Raznovrstnost javnoveljavnih programov, ki jih
prijavitelj izvaja za odrasle (točke se seštevajo):
– osnovna šola za odrasle
– 1 ali več javnoveljavnih programov na
srednješolski ravni
– javnoveljavni programi na višješolski ravni
– javnoveljavni programi splošnega
izobraževanja odraslih, opismenjevanja
odraslih in programov, namenjenih posebnim
ciljnim skupinam odraslih
3.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.
Število vpisanih odraslih letno v javnoveljavne
programe izobraževanja odraslih v šol. letih
2007/08 in 2008/09:
– manj kot 100 vpisanih odraslih v navedenih
dveh šolskih letih skupaj
– več kot 100 vpisanih odraslih v navedenih
dveh šolskih letih skupaj
4.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.
Stalnost delovanja v omrežju izobraževanja
odraslih:
– izobraževalna organizacija izvaja
izobraževanje odraslih po vsaj enem
javnoveljavnem programu neprekinjeno od
šolskega leta 2006/2007
– izobraževalna organizacija izvaja
izobraževanje odraslih po vsaj enem
javnoveljavnem programu neprekinjeno od
šolskega leta 2003/2004
– izobraževalna organizacija izvaja
izobraževanje odraslih po vsaj enem
javnoveljavnem programu neprekinjeno od
šolskega leta 1997/1998
5.
Prispevek k vzpostavljanju ustreznih
partnerstev glede na zastavljene cilje projekta.
Prijavitelj v elaboratu projekta izkazuje, da
bo pri izvajanju aktivnosti za doseganje ciljev
sodeloval z strokovnimi institucijami (poleg
ACS) in okoljem:
– ne
– da
Največje število točk
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Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 14
točk. Izbranih bo 15 projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk, vendar ne manj kot
6 točk. V primeru, da bi bilo več projektov
ocenjenih z enakim številom točk, bodo imeli
pri izboru prednost prijavitelji, ki so dosegli
višje število točk pri merilih 2 in 3 (šteje se
vsota 2 in 3).
4.2 Svetovalci za kakovost

Merila
Kakovost predlaganega projekta.
Elaborat projekta ima razdelane vse zahtevane
elemente iz razpisne dokumentacije,
organizacijski in terminski načrt je skladen
z načrtovanimi vsebinami:
– elementi elaborata so izpolnjeni, vsebinsko
dobro razdelani in skladni z načrtovanimi
vsebinami
– elementi so delno razdelani
– elementi niso razdelani
2.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.
Število vpisanih odraslih letno v javno veljavne
programe izobraževanja odraslih v šol. letih
2007/2008 in 2008/2009
– manj kot 100 vpisanih odraslih v zadnjih dveh
letih skupaj
– od 100 do 500 vpisanih odraslih v zadnjih
dveh letih skupaj
– več kot 500 vpisanih odraslih v zadnjih dveh
letih skupaj
3.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta
(točke se seštevajo):
– aktivno sodelovanje v projektu POKI, druge
izkušnje in dosežki s presojanjem kakovosti
izobraževanja odraslih
– opravljeno usposabljanje v okviru programa
POKI
4.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta
Kandidat/ka za svetovalca za kakovost
v izobraževalni organizaciji ima:
– od 5 do 10 let delovnih izkušenj
v izobraževanju odraslih
– več kot 10 let delovnih izkušenj
v izobraževanju odraslih
5.
Prispevek k vzpostavljanju ustreznih
partnerstev glede na zastavljene cilje
projekta. Prijavitelj v elaboratu izkazuje, da
bo pri izvajanju aktivnosti za doseganje ciljev
sodeloval z strokovnimi institucijami (poleg
ACS) in okoljem:
– ne
– da
Največje število točk

Število točk

1.

Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 12
točk. Izbranih bo 15 projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk, vendar ne manj kot
7 točk. V primeru, da bi bilo več projektov
ocenjenih z enakim številom točk, bodo imeli
pri izboru prednost prijavitelji, ki so dosegli
višje število točk pri merilih 2 in 4 (šteje se
vsota 2 in 4).
4.3 Uvajanje novih izobraževalnih programov
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Zap.
Merilo
št.
1.
Kakovost predlaganega projekta.
Načrt ima razdelane vse zahtevane elemente
iz razpisne dokumentacije, organizacijski
in terminski načrt je skladen z načrtovanimi
vsebinami:
– elementi načrta so izpolnjeni, vsebinsko
dobro razdelani in skladni z načrtovanimi
vsebinami
– elementi so delno razdelani
– elementi niso razdelani
2.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.
Prijavitelj sodeluje v kateri od delovnih skupin,
ki se ukvarja z uvajanjem novih izobraževalnih
programov v organizacije za izobraževanje
odraslih, na nacionalni ravni (točke se ne
seštevajo)
– vodi delovno skupino
– je član delovne skupine
3.
Prijavitelj bo za strokovno vodenje zaposlil
osebo, ki izkazuje zadostne strokovne izkušnje:
– univerzitetna izobrazba in najmanj 5 let
delovnih izkušenj na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja odraslih
– univerzitetna izobrazba in več kot 5 let
delovnih izkušenj na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja odraslih
4.
Prispevek k vzpostavljanju ustreznih
partnerstev glede na zastavljene cilje projekta.
Prijavitelj ima sklenjen dogovor o sodelovanju
z zvezami organizacij za izobraževanje odraslih
oziroma organizacijami za izobraževanje
odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe
poklicnega in strokovnega izobraževanja:
– z najmanj dvema zvezama oziroma
organizacijama za izobraževanje odraslih
– z več kot dvema zvezama oziroma
organizacijama za izobraževanje odraslih
5.
Prispevek k vzpostavljanju ustreznih
partnerstev glede na zastavljene cilje projekta.
Prijavitelj ima sklenjen dogovor o sodelovanju
z najmanj eno strokovno-razvojno institucijo
(Centrom za poklicno izobraževanje Republike
Slovenije, Andragoškim centrom Slovenije,
Zavodom Republike Slovenije za šolstvo,…).
– da
– ne
Največje število točk
Minimalno potrebno število točk je 7.
Izbran bo prijavitelj, ki doseže najvišje
število točk, vendar ne manj kot 7 točk.
V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih
z enakim številom točk, bodo imel pri izboru
prednost prijavitelj, ki bo izkazal doseganje
rezultatov z najnižjo ceno.
4. Skupna okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna okvirna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je
834.200,00 EUR, od tega:
– 709.070,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
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– 125.130,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna okvirna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je
834.200,00 EUR, od tega:
– 709.070,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 125.130,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Okvirna višina sredstev po posameznih
proračunskih letih je:
za proračunsko leto 2009: 85.000,00
EUR od tega:
– 72.250,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 12.750,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Za proračunsko leto 2010: 182.300,00
EUR od tega:
– 154.955,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 27.345,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Za proračunsko leto 2011: 266.700,00
EUR od tega:
– 226.695,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 40.005,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Za
proračunsko
leto
2012:
175.400,00EUR od tega:
– 149.090,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 26.310,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Za proračunsko leto 2013: 93.600,00
EUR od tega:
– 79.560,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 14.040,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Za proračunsko leto 2014: 31.200,00
EUR od tega:
– 26.520,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– EU udeležba (85,00%) in
– 4.680,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13
– slovenska udeležba (15,00%).
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva izbranim prijaviteljem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov
za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim
načrtom. Stroške projekta nastale do 31. 8.
tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zahtevek za izplačilo v posameznem proračunskem letu mora
biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta.
Ministrstvo bo financiralo le upravičene
stroške, na osnovi predvidene načrtovane
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dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu, in sicer:
– Upravičeni stroški za izvedbo POKI so
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Ministrstvo
bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od
2010 do 2014.
– Upravičeni stroški za izvedbo svetovalcev za kakovost so 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011. Ministrstvo bo sredstva izplačalo
v proračunskih letih od 2011 do 2012.
– Upravičeni stroški za uvajanje novih
programov so od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012.
Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2009 do 2012.
Finančni načrt po proračunskih letih za
posamezno prijavo za posamezno vsebinsko področje je okvirno:
POKI za obdobje izvajanja od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2011
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje je 187.200,00 EUR,
od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja
največ:
– za proračunsko leto 2010: 4.160 EUR
– za proračunsko leto 2011: 6.240 EUR
– za proračunsko leto 2012: 2.080 EUR
POKI za obdobje izvajanja od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje je 187.200,00 EUR,
od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja
največ:
– za proračunsko leto 2012: 4.160 EUR
– za proračunsko leto 2013: 6.240 EUR
– za proračunsko leto 2014: 2.080 EUR
Svetovalec za kakovost
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje je 154.800,00 EUR,
od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja
največ:
– za proračunsko leto 2011: 6.880,00
EUR
– za proračunsko leto 2012: 3.440,00
EUR
Uvajanje novih izobraževalnih programov
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 305.000,00 EUR, od
tega je vrednost financiranja po posameznih
proračunskih letih za prijavitelja največ:
– za proračunsko leto 2009: 85.000,00
EUR
– za proračunsko leto 2010: 119.900,00
EUR
– za proračunsko leto 2011: 69.900,00
EUR
– za proračunsko leto 2012: 30.200,00
EUR
6. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,

– delo po avtorski pogodbi (za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (za zunanje
izvajalce),
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (se upošteva le v primeru, če oprema ni bila kupljena z javnimi sredstvi).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa
upravljanja v času izvajanja operacije, bo
izbranim prijaviteljem dana možnost, da se
določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški
predmetnega javnega razpisa obravnavajo
v okviru posrednih stroškov v pavšalnem
znesku brez dokazil, v skladu z navodili,
ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34.
členom Uredbe 1083/2006ES, ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt ESS računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih za vsak
projekt ESS posebej, tako da je v vsakem
trenutku zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom:
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega financiranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani mini-
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strstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske
unije(v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financiranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno
naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem.
Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi
tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem,
kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja operacije,
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,Uradni list RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07 – popravek, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe
1828/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev:
Rok za oddajo prijav je 27. 8. 2009. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo
javno.
Odpiranje se bo začelo najpozneje 7 dni
po poteku roka za oddajo prijav v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne. Prijave,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu

s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje 60 dni od datuma popolnih prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila oziroma :http://www.
mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_
narocila/javni_razpisi/).
Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov: sio.mss@gov.si (v
predmet elektronske pošte navesti: JR –
POKI) ali pokličete Miha Podržaja na tel.
01/400-54-58.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5095/09
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D, 26/09 in 31/09 popr.), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Uredbe
o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni
list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),
sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti, št. priglasitve
BE07-5715334-2007/1«, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09 in 40/09), Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
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za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS,
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni
list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami), Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma
2007–2011 (v nadaljevanju RNUST) in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
(v nadaljevanju OP RR) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva
turistična infrastruktura 2009
julij 2009
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo)
2. Cilj razpisa: cilj razpisa je dvig kvalitete
in pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje
novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje
višje dodane vrednosti na zaposlenega.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje začetnih operacij,
kot jih opredeljuje razpisna dokumentacija.
A – velike investicije
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe večjih operacij nad 2.500.000
EUR upravičenih stroškov (brez davka na
dodano vrednost, v nadaljevanju DDV) na
področju turistične infrastrukture, ki bodo
vzpodbudile razvoj turistične destinacije, in
sicer:
a) nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
b) bazeni, bazenski kompleksi in wellness centri, vsi kot del dodatne ponudbe
v okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih
in apartmajskih naselij prijavitelja,
c) Izgradnja in prenova žičniških naprav
in naprav za umetno zasneževanje.
B – male investicije
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe manjših operacij nastanitvenih
zmogljivosti nad 500.000 EUR upravičenih
stroškov (brez DDV) in manj kot 2.500.000
EUR upravičenih stroškov (brez DDV), ki
bodo vzpodbudile razvoj turistične destinacije, in sicer:
a) hoteli,
b) moteli,
c) penzioni,
d) apartmajska naselja,
ki bodo po obstoječi kategorizaciji nastanitvenih objektov dosegali najmanj 3* ali
več (Zakon o gostinstvu, Uradni list RS, št.
93/07 – UPB2 in Pravilnik o kategorizaciji
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št.
62/08, 80/08 in 115/08). Minimalno zahtevano število novih postelj v okviru posamezne
operacije je 20 ležišč (upoštevajo se stalna
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ležišča, brez pomožnih). V primeru obnove
ali širitve mora biti temu primerno tudi povečanje števila sob.
4. Namen razpisa
Ministrstvo želi s tem javnim razpisom
spodbuditi investiranje v objekte turistične
infrastrukture v državi, ki bodo kot element
celovitih operacij razvoja turističnih destinacij vplivali na uresničevanje strateških ciljev
posamezne destinacije oziroma podpreti tiste operacije v turističnih destinacijah, ki
so ob upoštevanju RNUST pomembne za
pospešen razvoj turizma in prispevajo k povečevanju konkurenčnosti, skladno s strateškimi usmeritvami na področju turizma.
Namen razpisa je spodbujanje investicij
v izgradnjo nove ter obnovo in posodobitev
obstoječe turistične infrastrukture, ki bodo
spodbudile razvoj posameznih turističnih
destinacij in tako prispevale k dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči. V okviru javnega razpisa se lahko
sofinancira le operacije, ki imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov
tega javnega razpisa.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirane bodo operacije, ki so opredeljene v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški v skladu
z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list št. 132/06, 23/07, 107/08 in
36/09), shemo državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti št. priglasitve BE07-5715334-2007/1« in Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si.
Stroški, upravičeni do sofinanciranja, so
(v neto znesku brez DDV):
1) stroški gradnje (pripravljalna dela, rušitvena dela (kolikor so predmet gradbenega dovoljenja), gradbena dela, obrtniška
dela, inštalacije, zunanja ureditev in gradbeni nadzor),
2) stroški nakupa novih naprav in opreme.
Predmet sofinanciranja so upravičeni
stroški za posamično prijavljeno operacijo,
ki je predmet tega razpisa. Sofinancirani
bodo tisti upravičeni stroški, ki bodo nastali na osnovi prvega zavezujočega naročila
za izvedbo planiranih aktivnosti, ki je bilo
sklenjeno po potrditvi skladnosti operacije
s strani ministrstva (prejem sklepa o sofinanciranju) oziroma v primeru, da je prijavitelj malo ali srednje veliko podjetje, po
oddaji vloge na razpis.
DDV ni upravičen strošek!
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom upravičenih javnih izdatkov.
6. Pogoji za kandidiranje
6.1. A – Velike investicije
6.1.1. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07, 10/08,
68/08 in 42/09, v nadaljevanju ZGD).
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
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– na dan prijave opravljajo dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31.12. v letu pred prijavo na
razpis niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso v težavah, ne prejemajo in tudi
niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isto operacijo že sofinancirani
iz drugih javnih sredstev. V primeru, da se
operacija poleg sredstev iz tega razpisa dodatno financira iz lokalnega ali državnega
proračuna, skupna javna sredstva ne smejo
preseči najvišje dovoljene višine državne
pomoči.
6.1.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje
Predlagane operacije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. Skladnost operacije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih upravičencev in skladnost vloge
z razpisno dokumentacijo,
2. predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene operacije mora biti najmanj 2.500.000 EUR (brez DDV),
3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva.
Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti
izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in
ustrezen investicijski načrt (potrjen s strani
banke, ki bo izjavo izdala), na osnovi katerih
mu bo banka v primeru odobritve sredstev
za sofinanciranje odobrila premostitvena
sredstva (zavezujoča izjava),
5. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih
sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni
pod tržnimi pogoji. Prijavitelj mora predložiti
podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in
ustrezen investicijski načrt, potrjen s strani
banke, ki bo izjavo izdala, na osnovi katerih
mu bo banka v primeru odobritve sredstev
za sofinanciranje odobrila kredit. Pogodbe
ali izjave morajo biti predložene za celotno
vrednost predvidenega kredita za zaprtje
finančne konstrukcije. V primeru izjave bodo
upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisane
pogodbe z bankami v roku 30 dni,
6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja
operacije (pravnomočno gradbeno oziroma
drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje).
Dokumenti se morajo glasiti na prijavitelja
in operacijo, ki je predmet vloge,
7. prijavitelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe, da je bila predložena operacija
potrjena v okviru pristojnega organa družbe
(v kolikor prijavitelj tak organ ima),

8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi operacije v regiji za obdobje 5 let po
zaključku operacije za isti namen,
9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se operacija še ni pričela izvajati. Izvajanje
operacije se lahko prične šele po pridobitvi
sklepa o sofinanciranju s strani ministrstva.
V primeru, da je prijavitelj malo ali srednje
veliko podjetje, se izvajanje operacije lahko
prične po oddaji vloge na razpis,
10. prijavitelj mora predložiti investicijski
program, pri čemer mora smiselno upoštevati določila Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06),
11. prijavitelj mora podati izjavo, da se
s predmetno operacijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen.
6.1.3. Strokovna komisija bo prijavitelje,
ki bodo podali formalno nepopolne vloge,
pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem
roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge,
ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se
zavrnejo.
Podatki o operaciji, vključno z investicijskim programom, niso predmet dopolnitve
vloge.
Prijavitelj je dolžan na poziv ministrstva
posredovati vso projektno dokumentacijo,
vezano na prijavljeno operacijo.
6.2. B – Male investicije
6.2.1. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po ZGD, ki izpolnjujejo pogoje za mala in srednja podjetja.
Velikost podjetij se določa skladno
z opredelitvijo MSP iz priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Uradni list L 214,
09/08/2008 str. 0003 – 0047)
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31.12. v letu pred prijavo na
razpis niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso v težavah, ne prejemajo in tudi
niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isto operacijo že sofinancirani
iz drugih javni sredstev. V primeru, da se
operacija poleg sredstev iz tega razpisa dodatno financira iz lokalnega ali državnega
proračuna, skupna javna sredstva ne smejo
preseči najvišje dovoljene višine državne
pomoči.
6.2.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje
Predlagane operacije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
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1. Skladnost operacije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih upravičencev in skladnost vloge
z razpisno dokumentacijo,
2. predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene operacije mora biti za
prijavitelje najmanj 500.000,00 EUR brez
DDV in največ 2.500.000,00 EUR brez
DDV,
3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva.
Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti
izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in
ustrezen investicijski načrt (potrjen s strani
banke, ki bo izjavo izdala), na osnovi katerih
mu bo banka v primeru odobritve sredstev
za sofinanciranje odobrila premostitvena
sredstva (zavezujoča izjava),
5. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih
sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni
pod tržnimi pogoji. Prijavitelj mora predložiti
podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in
ustrezen investicijski načrt, potrjen s strani
banke, ki bo izjavo izdala, na osnovi katerih
mu bo banka v primeru odobritve sredstev
za sofinanciranje odobrila kredit. Pogodbe
ali izjave morajo biti predložene za celotno
vrednost predvidenega kredita za zaprtje
finančne konstrukcije. V primeru izjave bodo
upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisane
pogodbe z bankami v roku 30 dni,
6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja
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operacije (pravnomočno gradbeno oziroma
drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje).
Dokumenti se morajo glasiti na prijavitelja
in operacijo, ki je predmet vloge,
7. prijavitelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe, da je bila predložena operacija
potrjena v okviru pristojnega organa družbe
(v kolikor prijavitelj tak organ ima),
8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi operacije v regiji za obdobje 5 let po
zaključku operacije za isti namen,
9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se operacija še ni pričela izvajati. Izvajanje
operacije se lahko prične šele po oddaji
vloge na razpis,
10. prijavitelj mora predložiti investicijski
program, pri čemer mora smiselno upoštevati določila Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06),
11. prijavitelj mora podati izjavo, da se
s predmetno operacijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen.
6.2.3. Strokovna komisija bo prijavitelje,
ki bodo podali formalno nepopolne vloge,
pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo
skladne z nameni razpisa, se zavrnejo.
Podatki o operaciji, vključno z investicijskim programom, niso predmet dopolnitve
vloge.
Prijavitelj je dolžan na poziv ministrstva
posredovati vso projektno dokumentacijo,
vezano na prijavljeno operacijo.
7. Merila za izbor
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:

A – velike investicije
MERILO

Št. točk

Max. št.
točk

I.

URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV

21

1.

Prispevek investicije k uresničevanju ciljev

3

2.

Število novih delovnih mest

10

3.

Ohranjanje kulturne dediščine – zaščiteni objekti

5

4.

Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega

3

II.

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE

2

1.

Skladnost s strategijo TD / RRP

2

III.

DVIG KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE V TURISTIČNI DESTINACIJI

7

1.

Vpliv operacije na dvig ravni turistične ponudbe v destinaciji – operacija je ključnega pomena za
razvoj destinacije (glede na obstoječo ponudbo in strateške cilje destinacije)

4

2.

Vpliv na kakovost ponudbe

3

IV.

VPLIV NA RAZVOJ TURIZMA NA TURISTIČNEM OBMOČJU

10

1.

Vpliv operacije na povečanje števila nočitev / število dnevnih obiskovalcev

10

V.

KVALITETA OPERACIJE

21

1.

Izkazana ekonomska upravičenost operacije

16

2.

Organizacija izvedbe operacije

5
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MERILO
VI.

Št. točk

Max. št.
točk

REALNI IN JASNO PRIKAZANI PRIČAKOVANI REZULTATI

11

1.

Realnost pričakovanih rezultatov

2

2.

Tržna in prodajna naravnanost

9

REALNOST IZVEDBE

8

1.

Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije

4

2.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine predvidenih stroškov

2

3.

Realnost terminskega plana

2

REGIONALNI KRITERIJ: (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013) – glej točko 5.11.

10

VPLIVI NA HORIZONTALNE POLITIKE

10

1.

Vpliv na okolje

6

2.

Vpliv na informacijsko družbo

4

VII.

VIII.
IX.

SKUPAJ

100

B – male investicije
MERILO

Št. točk

Max. št.
točk

I.

URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV

24

1.

Prispevek investicije k uresničevanju ciljev

6

2.

Število novih delovnih mest

10

3.

Ohranjanje kulturne dediščine – zaščiteni objekti

3

4.

Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega

5

II.

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE

2

1.

Skladnost s strategijo TD / RRP

2

III.

DVIG KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE V TURISTIČNI DESTINACIJI

7

1.

Vpliv operacije na dvig ravni turistične ponudbe v destinaciji – operacija je ključnega pomena za
razvoj destinacije (glede na obstoječo ponudbo in strateške cilje destinacije):

4

2.

Vpliv na kakovost ponudbe

3

IV.

VPLIV NA RAZVOJ TURIZMA NA TURISTIČNEM OBMOČJU

10

1.

Vpliv operacije na povečanje števila nočitev

10

V.

KVALITETA OPERACIJE

20

1.

Izkazana ekonomska upravičenost operacije

16

2.

Organizacija izvedbe operacije

4

VI.

REALNI IN JASNO PRIKAZANI PRIČAKOVANI REZULTATI

9

1.

Realnost pričakovanih rezultatov

3

2.

Tržna in prodajna naravnanost

6

REALNOST IZVEDBE

8

1.

Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije

4

2.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine predvidenih stroškov

2

3.

Realnost terminskega plana

2

REGIONALNI KRITERIJ: (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013) – glej točko 5.11

10

VPLIVI NA HORIZONTALNE POLITIKE

10

Vpliv na okolje

6

VII.

VIII.
IX.
1.
2.

Vpliv na informacijsko družbo
SKUPAJ

4
100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupno število možnih točk je 100. Prag
števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Minimalno število
doseženih točk pri sklopih meril I, II, III, IV,
V VI in VII (uresničevanje nacionalnih ciljev,
skladnost z razvojnimi dokumenti turistične
destinacije, dvig kakovosti turistične ponudbe, vpliv na razvoj turizma na turističnem
območju, kvaliteta operacije, realni in jasno prikazani pričakovani rezultati, realnost
izvedbe) mora znašati 50% možnih točk
v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih
sklopov meril operacija ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na
to, če skupno število točk doseže/preseže
prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva dodeljena tistim prijaviteljem,
ki so dosegli najvišje število točk. V primeru,
da bo več operacij z enako oceno, se bo
upošteval regionalni kriterij (prednost manj
razvite regije), v kolikor bodo operacije iz
istih regij, pa višina doseženih točk pri kvaliteti operacije.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo
nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za
pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 23.000.000,00 EUR, in
sicer:
– 19.550.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 3.450.000,00 EUR – slovenska udeležba.
od tega okvirno za:
A – velike investicije 18.000.000,00
EUR
– 15.300.000,00 EUR namenska sredstva EU – ESRR
– 2.700.000,00 EUR slovenska udeležba
B – male investicije 5.000.000,00 EUR
– 4.250.000,00 EUR namenska sredstva
EU – ESRR
– 750.000,00 EUR slovenska udeležba
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
6837
6959

Razvoj turističnih
destinacij-07-13 – EU
Razvoj turističnih
destinacij-07-13 –
slovenska udeležba

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih upravnih sporov.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma najkasneje do 15. 6. 2015.
9. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko doseže največ:
A – velike investicije: 4.500.000 EUR za
posamezno operacijo oziroma ne več kot:

– 25% upravičenih stroškov investicije za
velika podjetja,
– 35% upravičenih stroškov investicije za
mala in srednja podjetja
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, in sicer:
– za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo nižja od 5.000.000 EUR
(brez DDV) v enkratnem znesku po zaključku operacije,
– za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo višja kot 5.000.000 EUR
(brez DDV) v skladu z v pogodbi določenim
terminskim planom.
B – male investicije: 750.000 EUR za posamezno operacijo oziroma ne več kot
– 40% od upravičenih stroškov investicije
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenega
zahtevka za izplačilo v enkratnem znesku
po zaključku operacije.
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije iz različnih javnih
virov in s tem prekoračitve dovoljene stopnje
sofinanciranja, se višina odobrenih sredstev
po tem razpisu zniža za vrednost, ki bo
zagotavljala upoštevanje dovoljene stopnje
sofinanciranja. V primeru preveč izplačanih
sredstev se od prijavitelja zahteva vrnitev
presežka prejetih sredstev v realni vrednosti
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
10. Obdobje za porabo sredstev
Posamezna operacija, sofinancirana iz
naslova tega razpisa, mora biti zaključena
najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu
pogodbe o sofinanciranju.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma najkasneje do 15. 6. 2015.
11. Ostale zahteve
Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni
list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – Navodila
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v obdobju 2007 – 2013,
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za
potrebe bodočih preverjanj (pet let po zaključku finančnega obdobja, ki je leta 2015).
Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta
rok podaljša,
– v javnem razpisu je v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 zagotovljena enakost
med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
– zagotoviti, da predmeta vloge ne bo
spreminjal ali ga prodal, oddal v najem ali
leasing tretjim osebam najmanj za dobo 5
let od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja,
– pri izvajanju operacij smiselno zadostiti
predpisanim standardom s področij:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin)
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– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov)
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza)
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov posegov v okolje,
kjer je to potrebno).
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
12. Način prijave
Popolna vloga, pripravljena v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana
priporočeno po pošti ali oddana v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana) v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice morata biti oznaka »Ne odpiraj – vloga na razpis Dvig konkurenčnosti
turističnega gospodarstva« in polni naslov
pošiljatelja.
Vlog, ki ne bodo ustrezno označene,
komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo
prijavitelju.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna
skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi
posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo.
13. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 2. 9. 2009.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo oddane v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo ali priporočeno na pošto najkasneje do 12. ure, dne 31. 8. 2009. Vloge,
ki bodo prispele po navedenem roku, bodo
zavržene in vrnjene prijavitelju.
Odpiranje ni javno.
14. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je dosegljiva na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si ali v recepciji na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve prijavitelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf2.mg@gov.si. Kontaktna oseba: Darko Sajko (vsak delovni dan med 9.
in 10. uro).
Ministrstvo bo organiziralo informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih
straneh ministrstva [http://www.mg.gov.si].
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-5071/09
Javni razpis
za spodbujanje projektov vzpostavitve
e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih
neprofitnih organizacij 2009 in 2010
1. Pravne in programske podlage
Pravne podlage za izvedbo razpisa so
naslednje:
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– Uredba Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (Uradni list L 348,
str. 19, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1341/2008/ES);
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list L, št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES);
– Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list L, št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1080/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list L, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1828/2006/ES);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.));
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06, 50/07, v nadaljevanju: PPIPRS);
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev Informacijska družba;
– Resolucija o Nacionalnem programu
za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, št.
35/08);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09
in 40/09);
– Strategija razvoja informacijske družbe
v Republiki Sloveniji – si2010, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na 128. redni
seji dne 29. 6. 2007;
– Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št 12/91,
45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP)
– Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US:
U-I-427/06-9);
– Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06,
91/08 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/08
Odl.US: U-I-57/07-7);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2);
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških z sredstva evropske politike
za programsko obdobje 2007–2013;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013;
– Sklep Organa upravljanja o začetku
postopka št. 4300-40/2009-8.
2. Posredniško telo
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Tel. 01/478-46-00, faks 01/478
4719, http://www.mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
3. Cilj in namen razpisa
S sprostitvijo trga telekomunikacijskih
storitev in njihovim hitrejšim razvojem v zadnjih letih, so se v Sloveniji ključna razvojna vprašanja informacijske družbe od infrastrukture preusmerila v zagotavljanje
širokega nabora elektronskih storitev in
elektronskih vsebin. V skladu z evropsko
pobudo i2010 in nacionalno Strategijo razvoja informacijske družbe si2010 bo tako
v prihodnjih letih razvojni izziv predvsem
pospeševanje razvoja in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev. Zato nameravamo s tem
razpisom finančno podpreti projekte implementacije e-storitev in e-vsebin za javne in
zasebne neprofitne organizacije (v nadaljevanju: organizacije).
Pričakujemo, da bodo tovrstne aktivnosti pospešile razvoj inovativnih e-storitev in
vključujoče informacijske družbe v Sloveniji,
kar bo omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU. E-vsebine in e-storitve vzpodbujajo ne le gospodarske, temveč
tudi negospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo
nova delovna mesta, ne le za informacijske
strokovnjake, ampak tudi in predvsem za
ljudi z družboslovno, humanistično in umetniško izobrazbo.
V tem smislu je razpis skladen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem
za obdobje 2007–2013 ter na tej podlagi
z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 in prednostno usmeritvijo Informacijska družba, ki vzpodbujajo pospeševanje razvoja in uporabe tehnologij in produktov e-poslovanja.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev in
e-vsebin na različnih področjih informacijske
družbe ter uveljavljati nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno
in učinkovito družbo znanja.
Namen javnega razpisa je povečati razpoložljivost e-vsebin in e-storitev javnih in
zasebnih neprofitnih organizaciji, ki bodo
dosegale in omogočale njihovo uporabo,
čim širši populaciji.
Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitev delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev preko spleta. Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove,
inovativne, delujoče e-storitve in e-vsebine na vsaj enem od spodaj opredeljenih
tematskih področjih. Sofinancirali se bodo
projekti, vzpostavitve e-vsebin in e-storitev,
ki prijavitelji razvijejo sami ali jih za potrebe
prijaviteljev izdelajo zunanji izvajalci.

Cilj Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je vzpodbuditi raznolikost
in ne istovrstnost e-vsebin in e-storitev, zato
bo ministrstvo dodelilo sredstva le tistim projektom, ki bodo zagotavljali raznolikost. Ta
določba je natančneje opisana v poglavju
10.3 Način izbire.
4. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih
in zasebnih organizaciji, ki bodo pripomogle
k povečanju njihove učinkovitosti in večji
e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih:
– e-vsebine in e-storitve na področju kulture,
– znanstvene in izobraževalne e-vsebine
in e-storitve,
– e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
– e-vsebine in e-storitve na področju
zdravja,
– e-poslovanje,
– e-storitve s področja lokalne samouprave,
– e-vsebin in e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
Za potrebe tega razpisa so e-vsebine in
e-storitve definirane kot vsebine in storitve
informacijske družbe, ki se zagotavljajo na
daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo uporabnika storitev. Pri tem
»na daljavo« pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani navzoči sočasno.
»Z elektronskimi sredstvi« pomeni, da se
storitev na začetku pošlje in v namembnem
kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in
za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje,
prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih
ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Na
posamezno zahtevo prejemnika storitev«
pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.
Storitve informacijske družbe v splošnem
zajemajo široko področje dejavnosti, ki potekajo po internetu in drugih globalno dostopnih omrežjih (npr. omrežje mobilne telefonije). Storitve informacijske družbe vključujejo
tako plačljive kot tudi neplačljive storitve,
prosto dostopne storitve ter storitve, ki jih
ne plačajo prejemniki, na primer v zvezi
s stalnim dostopom do internetnih podatkov
ali komercialnimi sporočili, ali storitve, ki zagotavljajo mehanizme za iskanje, dostop do
in pridobivanje podatkov. Storitve informacijske družbe vključujejo tudi prenos podatkov po komunikacijskem omrežju, dostop do
komunikacijskega omrežja ali shranjevanje
podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve.
5. Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednje javne in zasebne neprofitne organizacije:
– Javni in zasebni zavodi, registrirani
po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
spremembe), Zakonu o Kobilarni Lipica (Ur.
l. RS, št. 106/06 – UPB) in Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 95/05, in
spremembe),
– Občine in reprezentativne organizacije
registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB in spremembe),
– Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 in spremembe),
– Univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov.
Na razpis se prijavi organizacija, ki sama
ali v imenu konzorcija partnerjev prijavi pro-
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jekt. Konzorcij svojo namero za pripravo,
prijavo in izvedbo projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je priložena
v razpisni dokumentaciji.
6. Višina razpisanih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Gospodarsko razvojna
infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo javnega razpisa, je
okvirno 3.585.980,00 EUR, od tega je predvidena posamezna vrednost sofinanciranja
v posameznih proračunskih letih:
za proračunsko leto 2009: 1.695.375,29
EUR, od tega:
– 1.441.069,00 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in
– 254.306,29 EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%),
za proračunsko leto 2010: 1.890.604,71
EUR, od tega:
– 1.607.014,00 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in
– 283.590,71 EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%).
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem
sredstva izplačalo na osnovi dveh popolnih
zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in
finančnim načrtom.
7. Obdobje za porabo sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki
se bodo izvajali v letu 2009–2010. Aktivnosti za izvajanje projektov bo ministrstvo
sofinanciralo na osnovi izstavljenih zahtevkov za povrnitev plačanih stroškov, realiziranih v obdobju od prejema vloge na razpis
s strani Ministrstva, do pogodbenega roka
zaključka projekta. Sofinancirajo se samo
plačani stroški, ki se dokažejo z dokazili
o plačilu.
Dinamika sofinanciranja mora biti planirana v višini do 47,28 odstotkov vrednosti
projekta za prvi zahtevek, oddan v letu 2009
in do preostalih 52,72 odstotkov vrednosti
projekta za druga zahtevka, oddana v letu
2010.
Predvideni roki za izstavitev zahtevkov
za sofinanciranje po tej pogodbi so:
– 16. 11. 2009, kjer se upravičeni stroški
štejejo do 31. 10. 2009,
– 15. 4. 2010, kjer se upravičeni stroški
štejejo do 31. 3. 2010,
– 18. 10. 2010, kjer se upravičeni stroški
štejejo do 30. 9. 2010.
8. Upravičeni stroški
8.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so skladni z Navodilom organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Upravičeni stroški so stroški, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni
za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne
vrednosti in
– morajo biti v skladu z veljavnimi pravili
Evropske unije in nacionalnimi pravili.
Upravičeni so naslednji stroški:

Neposredni stroški:
– plače in drugi stroški dela: stroški dela
prijavitelja, stroški dela zaposlenih na projektu/operaciji.
Upravičeni so bruto stroški dela.
Dokazila o stroških so sklepi o imenovanju na projekt (obseg dela), plačilni list za
posamezen mesec, avtorske ali podjemne
pogodbe in s tem povezane dokumentacije;
dokazila o opravljeni storitvi; listina s katero
se izkazuje plačilo.
Izplačila se dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno
plačilo obračuna posamezni osebi; izpisom
iz transakcijskega računa, iz katerega je
razvidno plačilo vseh davkov in prispevkov
ustreznim organom oziroma potrdilo DURS
o plačanih obveznostih.
– stroški svetovanja in drugih storitev
(največ do 15% neposrednih stroškov), ki se
uporabljajo izključno za projektno dejavnost
(avtorski honorarji, podjemna pogodba, itd.),
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem
in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov po
tržnih cenah.
Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08); avtorske ali podjemne
pogodbe in s tem povezane dokumentacije;
dokazila o opravljeni storitvi; računi o opravljenih storitvah na katerih je navedeno stroškovno mesto.
Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu.
– investicije v razvoj e-vsebin in e-storitev:
Upravičeni so stroški za nakup, najem
ali vzpostavitev delovanja e-vsebin in e-storitev, najem ali nakup strojne opreme za
potrebe izvajanja projekta, najem ali nakup
licenčne programske opreme za potrebe izvajanja projekta, razvoj ali nadgradnja programske opreme.
Investicije, v najem ali nakup strojne
opreme in najem ali nakup licenčne programske opreme za potrebe izvajanja projekta, ne smejo presegati 15% upravičenih
stroškov.
Dokazilo o stroških nakupa je seznam
opreme (vključno z inventarnimi številkami)
s fotokopijami računov.
Dokazilo o stroških najema je seznam
opreme s fotokopijami računov in najemnimi
pogodbami. Pri najemu je upravičen strošek
najemnina za obdobje trajanja projekta.
V primeru nakupa ali najema programske in strojne opreme je potrebna fotokopija dokumentacije postopka oddaje javnega
naročila v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru, da prijavitelj ni zavezan Zakonu
o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN) je
vseeno dolžan postopati v skladu z ZJN in
si priskrbeti vsaj tri (3) ponudbe in dokazati
izbor najboljšega ponudnika med njimi.
V ostalih primerih se stroški dokazujejo
s fotokopijami računov in poročilom o opravljenem delu.
Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je
razvidno plačilo računa.
V primeru najema programske in strojne opreme je potrebno poročilo z utemeljitvijo, da je najem bolj smotrn od nakupa
opreme.
– stroški potovanj doma in v tujini (največ do 5% neposrednih stroškov) – stroški
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službenih poti, ki so neposredno povezane
z izvajanjem projekta.
Dokazilo o stroških je fotokopija obračuna potnega naloga; dokazila za uveljavljanje povračila potnih stroškov (vozne karte,
potrdila o prevozih, nočitve ipd.); fotokopija
potrdila o udeležbi oziroma poročila o službeni poti, podpisanega s strani zaposlenega za posamezno osebo in po posameznih
službenih poteh, na katerem je navedeno
stroškovno mesto.
Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je
razvidno plačilo obračuna potnega naloga
posamezni osebi.
Davek na dodano vrednost je upravičen
strošek.
Posredni stroški niso upravičeni stroški.
Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov in metode za izračun upravičenih
stroškov ter obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno veljavna verzija
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki ga izda Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja.
Vsi stroški morajo biti vodeni na posebnem stroškovnem mestu. Prijavitelji ne morejo istih upravičenih stroškov uveljavljati
večkrat.
Izbrani upravičenci bodo uveljavljali povračila preko informacijskega sistema ISARR, modula za vnos podatkov (MVP), za
katerega potrebujejo digitalni certifikat. Vloga za izdajo certifikata je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.euskladi.si/.
8.2 Predplačilo
Ministrstvo bo upravičencu na podlagi
zahtevka za predplačilo nakazalo do 20%
vrednosti predvidenih izplačil sofinanciranja
projekta. Znesek predplačila mora prejemnik
z ustreznimi dokazili o nastanku stroška (računovodskimi listinami) pokriti najkasneje do
zaključka projekta. Upravičenec mora oddati zahtevek za izplačilo predplačila/avansa,
najkasneje do 15. 10. 2009.
8.3 Višina sofinanciranja
8.3.1 Velikost projektov
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte velikosti 50.000 EUR do 300.000 EUR.
8.3.2 Delež sofinanciranja organizacij
Projekti se sofinancirajo v obsegu do največ 95%. Preostali sredstva mora prijavitelj
zagotoviti iz lastnih sredstev.
8.3.3 Razmerje porazdelitve finančnih
sredstev med upravičenci
Razmerje porazdelitve finančnih sredstev med vrstami upravičencev:
Upravičeni prijavitelji

Okvirna
višina
sredstev

Univerze, samostojni
900.000 €
visokošolski zavodi
– Javni in zasebni zavodi,
– Občine in reprezentativne
2.685.980 €
organizacije,
– Društva.
Za univerze ter samostojne visokošolske
zavode, ki bodo dosegli minimalno 55 točk,
je v tem razpisu namenjenih vsaj 900.000
EUR sredstev.
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Kolikor prijavljenih projektov univerz ter
samostojnih visokošolskih zavodov, ki bi dosegli prag za sofinanciranje, ne bo dovolj in
ne bodo dosegli planirane višine sofinanciranja, se ostanek sredstev prenese k sredstvom za ostale upravičence.
9. Pogoji sodelovanja
Prijavitelj mora prijavi predložiti overjeno
fotokopijo ali original izpisek iz ustreznega registra ali overjeno fotokopijo statuta
organizacije s katerim dokazujejo status
prijavitelja. Izpisek mora odražati dejansko
stanje. To velja tudi za vse sodelujoče organizacije.
Organizacije, ki ob osnovni nepridobitni
dejavnosti opravljajo tudi pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju voditi in izkazovati ločeno.
Sofinancirajo se le projekti, ki so vezani na
nepridobitni del dejavnosti in se bo kot nepridobitni del dejavnosti izkazoval še 5 let po
zaključku projekta.
Javni zavod mora s strani sebi hierarhično nadrejene institucije predložiti izjavo,
s katero le-ta potrjuje vsebino in se strinja
z prijavo projekta na ta razpis. To določilo ne
velja za občine oziroma njihove reprezentativne organizacije, univerze, samostojne
visokošolske zavode in društva.
Pogoji za sodelovanje pri razpisu so naslednji:
– formalna ustreznost prijave
– vsebinska ustreznost prijave.

Ad 1. Formalna ustreznost
Pogoj

Opis

1.1 Pravočasnost prispetja vloge

Vloga je prispela v roku, opredeljenem v javnem razpisu.

1.2 Pravilno označena ovojnica

Ovojnica je zapečatena in označena pravilno v skladu z navodili javnega razpisa.

1.3 Popolnost vloge

Prijava vsebuje popolno izpolnjene naslednje obrazce:
1. Izpis prijave na razpis iz sistema ISARR;
2. Povzetek projekta (Razpisni obrazec 1):
– RO1.1: Projekt (splošne informacije o projektu);
– RO1.2: Konzorcij (navedba konzorcija partnerjev);
– RO1.3: Finančni načrt (skupen finančni načrt projekta);
– RO1.4: Cilji (cilji projekta);
– RO1.5: Aktivnosti in obseg dela (načrt aktivnosti in obseg dela po partnerjih),
3. Opis partnerja – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 2):
– RO2.1: Partner (formalni podatki o podjetju oziroma organizaciji);
– RO2.2: Proj. skupina (podatki o projektni skupini predvideni za realizacijo projekta);
– RO2.3: Sorodni projekti (podatki o sorodnih projekti, ki jih partner že izvaja oziroma prijavlja za sofinanciranje);
– RO2.4: Stroški dela (pregled stroškov dela po vseh članih projektne skupine);
– RO2.5: Finančni načrt (pregled stroškov po vseh aktivnostih projekta);
– RO2.6: Strategija podjetja (opredelitev konteksta projekta z vidika dolgoročne strategije
podjetja);
4. Podatki o projektu (Razpisni obrazec 3),
5. Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (Razpisni obrazec 4),
6. Izjava o odprtju posebnega stroškovnega mesta za vodenje stroškov projekta ter dostopu do sodnega registra – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 5),
7. Izjava o uporabi osebnih podatkov – za vse člane projektne skupine vsakega posameznega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 6),
8. Konzorcijska pogodba, podpisana s strani vseh partnerjev konzorcija (ko gre za konzorcij prijaviteljev)
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Ad 2. Vsebinska ustreznost
2.1 Upravičenost sodelujočih
organizacij

Na javni razpis se lahko prijavijo javne in zasebne neprofitne organizacije:
– Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih (Uradni list RS., št 12/91 in
spremembe),
– Občine in reprezentativne organizacije registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/07 – UPB in spremembe),
– Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in spremembe),
– Univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov.
(Dokazilo: overjena fotokopija ali original izpisek iz ustreznega registra ali overjena fotokopija
statuta)

2.2 Ustreznost prijavitelja

V imenu konzorcija se na razpis prijavi organizacija (koordinator projekta), ki je v imenu
konzorcija podpisnik pogodbe in je odgovoren za izvedbo projekta ter poročanje o izvajanju
projekta v skladu s pogodbo. Velja samo za konzorcij.

2.3 Ustreznost dinamike črpanja
sredstev

Dinamika sofinanciranja projekta mora biti planirana v višini do 47,28 odstotkov vrednosti
projekta za prvi zahtevek v letu 2009 in do preostalih 52,72 odstotkov vrednosti projekta za
druga zahtevka v letu 2010.

2.4 Ustreznost prijavljenega projekta

Prijava mora vsebovati vlogo za sofinanciranje projekta skladnega s predmetom in
namenom razpisa.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjene
izključno na predvidenih razpisnih obrazcih
se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
10. Merila in način izbire projektov
10.1 Ocena projektov
Pravočasno prispele in popolne vloge bo
ocenila strokovna komisija na podlagi izpolnjevanja naslednjih skupin meril:
– Ustreznost projekta – 20 točk
– Kakovost predlaganega projekta – 50
točk
– Izvedljivost raziskovalno razvojnega
projekta – 30 točk.
Skupno število možnih točke je 100.
Način ocenjevanja posameznih meril je
podrobneje opredeljen na ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.

Kriterij

Največje št. točk

Kakovost projekta

50

Kvalitativna raven projekta

20

Tehnološka inovativnost/zahtevnost

4

Organizacijska in poslovna inovativnost/zahtevnost

8

Ujemanje projekta s strategijo organizacije

8

Primernost finančnega načrta

10

Organiziranost aktivnosti in časovni načrt izvedbe projekta

15

Ustreznost analize in načrta obvladovanja tveganj

5

Izvedljivost projekta
Zmožnost zagotovitve finančnih virov za izvedbo projekta

30
6

Ustreznost konzorcija
Dokumentirane izkušnje celotne izvajalske skupine s področja projekta

2

Dokumentirano strokovno znanje celotne izvajalske skupine s področja projekta

2

Dokumentirane veščine celotne izvajalske skupine s področja projekta

2

Poslovni načrt (življenje projekta po koncu financiranja)
Ustreznost projekta

18
20
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Kriterij

Največje št. točk
Skladnost z usmeritvami nacionalnih in EU raziskovalno razvojnih politik na področju informacijske
družbe

5

Skladnost s Strategijo RS v informacijski družbi – si2010

5

Uporabnost rezultatov projekta

6

Projekti vključujejo digitalizacijo vsebin, ki bodo osnova za vzpostavitev e-storitev v skladu
z mednarodnimi standardi iz področja prijave

4

10.2 Način ocenjevanja
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik
ministrstva. Vsako prispelo popolno vlogo
ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno in neodvisno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti
utemeljene s komentarjem ali izračunane na
podlagi formule, če je ta pri posameznem
merilu navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.
Kolikor se oceni med seboj razlikujeta za
več kot 15 odstotnih točk, od najvišjega možnega števila doseženih točk, vlogo oceni
še dodatni ocenjevalec.
Ocena se oblikuje na osnovi povprečja
najbližjih dveh ocen.
10.3 Način izbire
Projekti bodo, glede na doseženo višino
točk, razvrščeni v dva seznama, ki bosta, ne
glede na področje prijave in velikost projekta, ločena za: Univerze, samostojne visokošolske zavode (v nadaljevanju: seznam 1),
in za: Javne in zasebne zavode, Občine in
reprezentativne organizacije, ter društva (v
nadaljevanju: seznam 2). Najboljše ocenjeni
projekti iz seznama 1, do skupne okvirne višine 900.000 EUR sofinanciranja, bodo konkurirali med seboj. Ostali projekti izmed teh
upravičencev iz seznama 1, ki bodo dosegli
prag za sofinanciranje (minimalno 55 točk)
in v konkurenci teh upravičencev ne bodo
izbrani, pa bodo glede na doseženo število
točk preneseni in uvrščeni v seznam 2, kjer
bodo konkurirali še z ostalimi upravičenimi
prijavitelji za ostala sredstva.
Projekt je pozitivno ocenjen, če doseže
vsaj petinpetdeset (55) točk možnih točk,
pri čemer mora pri kriteriju »Kakovost projekta« doseči vsaj osemindvajset (28) točk.
Projekti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno in
projekti, ki bodo, v primeru prijave istovrstnih projektov, dobili manjše število točk
izmed istovrstnimi projekti, niso upravičeni
do sredstev razpisa.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih projektov višja, kot je
razpoložljivih sredstev, bodo projekti izbrani
glede na višino doseženih točk (prednost
bodo imeli projekti z višjim številom točk).
V primeru, da bo ugotovljeno, da sta
na navedeni razpis prijavljena dva (ali več)
istovrstna projekta oziroma projekta s pričakovanimi istimi rezultati (iste e-vsebine oziroma iste e-storitve), kar bo ugotovila ocenjevalna komisija, bo Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo sofinanciralo
in dodelilo sredstva le projektu, ki bo med
le-temi dosegel večjo število točk.
Projekti z istim številom točk bodo obravnavani enako, razen v primeru, ko bi izbira vseh projektov presegla omejitev glede
sredstev. V teh mejnih primerih bodo izmed

teh projektov izbrani tisti, ki bodo imeli več
točk v kriteriju »Kakovost projekta«. Kolikor
so med prijavljenimi projekti tudi tu enako točkovani projekti določil izbiro naključni
žreb, ki ga opravi strokovna komisija.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo
sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog,
so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti
oziroma zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v postopkih ocenjevanja, spremljanja
ali nadzora, skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
12. Razpisni rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je v času razpisa dostopna na spletnih straneh Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
http://www.mvzt.gov.si, možno pa jo je tudi
dvigniti na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana, v sprejemni pisarni, (1. nadstropje, Marjeta Petrač, vodja glavne pisarne ali
Romana Zajc), v času uradnih ur.
Prijavitelji oddajo svojo prijavo na javni
razpis na razpisnih obrazcih v tiskani obliki
in tudi kot e-prijavo preko informacijskega
sistema ISARR, ki je dosegljiv na spletnem
naslovu https://e-prijava.svlr.gov.si/. Za prijavo projekta ni potrebno digitalno potrdilo/certifikat.
Za uspešno sodelovanje na javnem razpisu je potrebna registracija v sistemu ISARR.
Registracija se opravi na spletnem naslovu
https://e-prijava.svlr.gov.si/default.aspx. Po
uspešno opravljeni prijavi v sistem izberete
gumb Nova vloga, poiščete Javni razpis za
spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin
in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih
organizaciji 2009 in 2010. Izpolnite vsa poglavja (Vlagatelj, Partnerji, Podatki o projektu) kot prijavitelj in poglavja, ki se nanašajo
na konzorcijske partnerje. V poglavju »Podatki o projektu«, navedite v rubriki Planirana vrednost projekta enak znesek kot
v rubriki Planiran obseg upravičenih stroškov. Zaprošeno vrednost prepišite iz izračuna, dobljenega v razpisni dokumentaciji.
Po vnosu zahtevanih podatkov in potrditvi
se na vpisano elektronsko pošto prijavitelja
avtomatsko pošlje potrditev vnosa podatkov.
Potrditev si lahko ogledate tudi v poglavju
»Obrazci« – povezava Podatki o vlogi. Elektronska prijava še ne pomeni prijave na
razpis, ampak prvo fazo prijave le te.
Popolna vloga mora biti, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v treh pi-

snih izvodih (original in dve kopiji) ter eni
elektronski na CD ali drugem elektronskem
nosilcu (samo Razpisni obrazci 1 in 2), dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve
E-vsebin in E-storitev javnih in zasebnih organizaciji 2009 IN 2010« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, dostavljene na ministrstvo najkasneje do 17. 8.
2009, do 14. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
13. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, zaradi pričakovanega
večjega števila vlog, ni javno in bo potekalo
v prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev
vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
pozvani, da le-te dopolnijo.
14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo odloči o izboru in dodelitvi
sredstev s sklepom. Prijavitelji imajo možnost pritožbe na sklep, ki ga oddajo na
ministrstvo. V pritožbi morajo prijavitelji jasno opredeliti razloge za pritožbo, pri čemer
pritožba na vrsto meril ni mogoča. O pritožbi
odloči strokovna komisija imenovana s strani ministrstva.
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa
s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obveščeni v roku 90 dni
od datuma odpiranja vlog. Uspešni prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodb. Če
se slednji v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da so
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi.
Dodatne informacije oziroma vprašanja se
posredujejo po elektronski pošti (tomas.tisler@gov.si). Odgovore bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
omenjenih spletnih straneh.
16. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali:
– jamčiti in zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med
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osebami, ki kandidirajo na razpis, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter s prijavljenimi projekti prispevati k ustvarjanju okolja,
ki bo omogočalo enake možnosti dostopa in
družbene ter socialne vključenosti za vse,
kar bo posledično povečalo blaginjo ljudi;
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006) in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja in so dosegljiva na spletni strani UO (www.euskladi.si).
Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen
v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime
operacije in znesek javnih virov financiranja
operacije;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2015 oziroma še 5 let po
zaključku projekta, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko
ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko
podaljša ministrstvo;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa
v celotnem obdobju hranjenja dokumentacije;
– jamčiti, da v roku 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES;
– zagotoviti, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo dobili drugih
sredstev iz državnega proračuna, proračuna
lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, da
je prejemnik že dobil tudi druga sredstva ali
pa so mu bila odobrena, ministrstvo odstopi
od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila;
– pri izbiri projektov bo potrebno smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno),
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-336/2009
Ob-5066/09
Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih, ZVSmuč (Uradni list RS, št. 3/06,
17/08), Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem

ter praktičnem znanju smučanja (Uradni list
RS, št. 109/08) in Pravilnika o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja
smučanja za inšpektorje (Uradni list RS, št.
14/09), objavljamo obvestilo o javnem razpisu za zbiranje prijav z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-40-54, faks: 01/428-5791, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja nadzornikov smučišč in
izvajanje programa primernega teoretičnega
ter praktičnega znanja smučanja nadzornikov smučišč in inšpektorjev.
K izvajanju nalog programa usposabljanja nadzornikov smučišč in izvajanju programa primernega teoretičnega ter praktičnega
znanja smučanja nadzornikov smučišč in
inšpektorjev sodijo organizacija, izvedba
usposabljanj in izpopolnjevanj, organizacija in opravljanje preizkusov usposobljenosti
nadzornikov smučišč in inšpektorjev (zbiranje prijav, obveščanje kandidatov in članov
komisij, izvedba usposabljanj in preizkusov,
dokumentiranje in druge naloge na podlagi
zakona, ki ureja varnost na smučiščih in
podzakonskih predpisov), vodenje evidence
o kandidatih, opravljenih preizkusih usposobljenosti in obdobnih usposabljanj, izdaja
potrdil o opravljenem preizkusu usposobljenosti, organiziranje teoretičnega ter praktičnega znanja smučanja za nadzornike
smučišč in inšpektorje, statistična obdelava
podatkov in poročanje Ministrstvu za notranje zadeve.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanj, preizkusov usposobljenosti in primernega teoretičnega ter praktičnega znanja
smučanja za nadzornike smučišč in inšpektorje so določene lokacije, ki jih prijavitelj
navede v prijavi, in sicer na območju Republike Slovenije.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
naročnik bo z odločbo podelil pooblastila
vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer predvidoma v roku
30 dni od dokončnosti izdanega sklepa
o podelitvi pooblastil.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo
oddano
V primeru, da skupina prijaviteljev-izvajalcev predloži skupno prijavo, mora ta
skupina prijaviteljev–izvajalcev v prijavi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba
o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani
na razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev-izvajalcev za izvedbo naročila in poslovodečega prijavitelja-izvajalca.
Ne glede na to, pa prijavitelji odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.

Št.

53 / 10. 7. 2009 /

Stran

1823

10. Merila za izbiro: –.
11. Rok za sprejemanje prijav (datum,
čas, naslov za predložitev prijave)
Prijava se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 4. 8. 2009, najkasneje
do 15. ure.
Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana.
Vse nepravočasno prejete prijave bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
12. Pogoji odpiranja prijav (datum, čas,
kraj odpiranja prijav)
Javno odpiranje prijav bo dne 5. 8. 2009
ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo
pred pričetkom javnega odpiranja prijav komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je brezplačno
dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna
naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo
prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in
sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo prijave, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila, najkasneje do dne 27. 7. 2009.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programa usposabljanja
nadzornikov smučišč in izvajanju programa
primernega znanja smučanja nadzornikov
smučišč in inšpektorjev, št. 430-336/2009«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
14. Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 7. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-59/2009-1
Ob-5068/09
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), Uredbo o ratifikaciji sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)
Republike Slovenije in Državnim svetom za
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znanstveni in tehnološki razvoj (CNPQ) Federativne Republike Brazilije (Uradni list
RS-MP, št. 22/2009) ter Protokolom o slovensko-brazilski delavnici z dne 17. oktobra
2008, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Federativno
Republiko Brazilijo v letih 2010–2012
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
brazilskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
(v angleščini)
1. Mining with focus in recovering of
degraded soils:
1. Strategies for sustainable mining
activities to reduce environmental impacts,
water and energy use and
2. Technological innovations for revegetation and phyto-remediation for land
reclamation and environmental restoration;
2. Agriculture (meat, fruits and soy)
and Agribusiness: Agrifood chain (fork to
farm approach);
3. Marine Science:
1. Coastal dynamics and coupling
biophysical models and phylo-geography of
keystone species in the shelf system and
2. Biogeochemical cycling of macro
and microelements in the shelf system and
its interfaces;
4. Nuclear Energy and Dams for Hydroelectricity:
1. Nuclear Engineering and Physics,
2. Geological assessments for nuclear power plants and dams,
3. Liquefied natural gas vaporization, and
4. Hydropower plants.
(v slovenščini, vljudnostni prevod; merodajna so področja v angleškem jeziku)
1. Rudarjenje s poudarkom na obnovi
degradiranih prsti:
1. Strategije za trajnostno rudarjenje z zmanjšanjem vplivov na okolje ter porabo vode in energije, ter
2. Tehnološke inovacije za obnovo
vegetacije in fito-remediacijo za ponovno
uporabo zemlje in okoljsko obnovo;
2. Agrikultura (meso, sadeži in soja)
in agribiznis;
3. Morske znanosti:
1. Obalna dinamika in povezovanje
biofizikalnih modelov in filo-geografije, ter
2. Biogeokemijsko cikliranje makroin mikroelementov;
4. Jedrska energija in nasipi za hidroelektriko:
1. Jedrski inžiniring in jedrska fizika,
2. Geološke ocene za jedrske elektrarne in nasipe,
3. Izhlapevanje utekočinjenega naravnega plina, ter
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4. Hidroelektrarne.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Federativna Republika
Brazilija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Federativno Republiko Brazilijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih brazilskih 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
brazilski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Braziliji: National Council for Scientific and Technological Development – CNPq, www.cnpq.br, Coordination
for Bilateral Cooperation International Cooperation Office – COCBI/ASCIN, e-mail:
cocbi@cnpq.br; kontakt: Patricia Olano Morgantti, e-mail: polano@cnpq.br, in Carmen
Negraes, e-mail: cnegraes@cnpq.br).
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-brazilska 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
2010–2012 znaša okvirno 100.000,00
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 2010–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte oziroma javnega prevoza
za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji do naslova gostujoče inštitucije;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji, vendar največ do 100 EUR dnevno.
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih v v Federativni Republiki Braziliji do
višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 16/2007
ter 30/2009, v nadaljevanju: uredba), t.j. do
50 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih
valutah (ameriških dolarjih ali brazilskih realih) bo obračunala po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan obračuna,
kot bo objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje in vize.
Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje,
da bo brazilskim gostujočim raziskovalcem
nudil administrativno in logistično podporo;
potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice brazilskim
gostujočim raziskovalcem krije brazilska
stran.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2010 do 31. marca 2012.
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 Federativno
Republiko Brazilijo v letih 2010–2012« 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 21. 9. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 21. 9.
2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-BR-07-A-2009) in
B (ARRS-MS-BR-07-B-2009). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-BR-07-A-2009Pr in ARRS-MS-BR-07-B-2009-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 21. 9. 2009,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov razpis-brazilija10-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 24. 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 dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71 vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-5070/09
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št.
59/07, 63/07 – popr., 40/09), drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad« v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 33/08, 73/08) in Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 11008-2/2009/3 z dne 2. 7.
2009 Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij za dodiplomski
študij v Republiki Sloveniji za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu za
študijsko leto 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno
veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi
in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu v Republiki Sloveniji za
študijsko leto 2009/2010.
Za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma

dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo
bolonjskega procesa.
Do štipendije po tem javnem razpisu so
upravičeni:
– kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico
do štipendije za Slovence v zamejstvu in
Slovence po svetu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji – novi kandidati za štipendijo),
– štipendisti, ki že prejemajo štipendijo
za Slovence v zamejstvu in Slovence po
svetu in nadaljujejo študij v višjem letniku
v študijskem letu 2009/2010 (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo),
– štipendisti, katerim je štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu
dodelil Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS) in
jim je v študijskem letu 2008/2009 pravica
do štipendije mirovala ter nadaljujejo študij
v višjem letniku v študijskem letu 2009/2010
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji, ki jim je
štipendijsko razmerje v študijskem letu
2008/2009 mirovalo).
Vloge prijaviteljev — novih kandidatov
za štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo ocenile na podlagi
meril, ki jih določa javni razpis.
Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo,
in prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje
v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje
dodiplomskega študija in vpis v višji letnik
v študijskem letu 2009/2010.
2. Višina sredstev in štipendije
Višina sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2009/2010 je
420.000,00 EUR.
Višina osnovne štipendije znaša 150,00
EUR na mesec oziroma 1.800,00 EUR na
leto.
K štipendiji se lahko dodelijo naslednji
dodatki:
– dodatek za bivanje izven dijaškega ali
študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki
ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na
mesec,
– dodatek za študente iz Porabja v višini
80,00 EUR na mesec,
– dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00
EUR na mesec,
– dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za državljane držav članic Evropske unije, v višini 116,77 EUR na
mesec.
3. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo
mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora katerega od naslednjih
osebnih statusov:
– Slovenec s stalnim prebivališčem
zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije;
– Slovenec s stalnim prebivališčem
zunaj Republike Slovenije, ki ima status
Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;
– Slovenec s stalnim prebivališčem
zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa,
2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
3. ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Slo-
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veniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca,
4. ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji,
5. ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let,
7. je v študijskem letu 2009/2010 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani)
izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji
in bo na omenjenem študiju pridobil javno
veljavno diplomo,
8. je ves čas študija vpisan kot redni
študent.
Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo,
in prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje
v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje
dodiplomskega študija in vpis v višji letnik
v študijskem letu 2009/2010.
4. Dokumentacija
4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti
prijavitelji – novi kandidati
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo
mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico in ji priložiti naslednja dokazila:
1. dokazilo o stalnem prebivališču
zunaj Republike Slovenije; vlagatelj mora
v vlogi navesti, od kdaj ima stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije;
2. izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije – za prijavitelje, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije;
3. izjavo, da ima prijavitelj status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, v kateri mora prijavitelj navesti datum
in številko odločbe Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu o pridobitvi statusa – za prijavitelje,
ki imajo status Slovenca brez državljanstva
Republike Slovenije;
4. dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti – za prijavitelje,
ki so Slovenci zunaj Republike Slovenije
brez državljanstva Republike Slovenije in
brez statusa:
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenskih
izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz
rojstnih matičnih knjig, dokazila o članstvu
v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah itd.), dokazila o vezeh
prijavitelja z Republiko Slovenijo in druga
ustrezna dokazila,
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenske
narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo
pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske
narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od
priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo
na območju njihovega prebivanja);
5. izjavo, da prijavitelj zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje,
ki se že nahajajo in izobražujejo v Republiki
Sloveniji;
6. potrdilo o vložitvi vloge za izdajo
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje, ki se
nahajajo v tujini;
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7. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2009/2010;
8. potrdilo o zadnjem v celoti zaključenem formalnem izobraževanju;
9. potrdilo o vseh doseženih ocenah
v zadnjem letniku zaključenega formalnega
izobraževanja; če je prijavitelj to izobraževanje zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki
jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil to izobraževanje;
10. dokazilo o aktivnem delovanju
v slovenskih strukturah zunaj Republike
Slovenije (organizacijah, društvih, klubih,
krožkih, šolah, misijah ipd.);
11. življenjepis kandidata z opisom dosedanjega šolanja ter udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije;
12. najemno pogodbo, iz katere mora
izhajati, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu
2009/2010 – za prijavitelje, ki uveljavljajo
dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni
subvencionirana.
Izjave oziroma dokazila o prebivanju
v Republiki Sloveniji ni treba predložiti tistim prijaviteljem, ki so pripadniki avtohtone
slovenske narodne skupnosti v sosednjih
državah s stalnim prebivališčem v sosednji
državi in dnevno prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi študija na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike
Sloveniji.
Zgoraj navedena dokazila in izjave je
treba predložiti v izvirniku ali v overjenem
prepisu.
Prijavitelj, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
za zastopanje osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Obrazci za pooblastilo so na voljo na
spletni strani ali na sedežu javnega sklada.
Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni
treba notarsko overiti.
4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti
prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo
Prijavitelj, ki že prejema štipendijo, mora
oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednje potrdilo:
– potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem letu 2009/2010.
Prijavitelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma
v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana,
mora predložiti najemno pogodbo, iz katere
izhaja, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu
2009/2010.
Navedena dokazila je treba predložiti
v izvirniku ali v overjenem prepisu.
4.3 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje
v študijskem letu 2008/2009 mirovalo
Prijavitelj, ki mu je štipendijsko razmerje
v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, mora
oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednji potrdili:
– potrdilo o vpisu v tisti letnik študija, v katerega je bil vpisan v študijskem
letu 2008/2009, ali če v študijskem letu
2008/2009 ni imel statusa študenta, potrdilo
o vpisu v tisti letnik študija, v katerega je bil
vpisan v študijskem letu 2007/2008;
– potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem letu 2009/2010.
Prijavitelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma
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v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana,
mora predložiti najemno pogodbo, iz katere
izhaja, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu
2009/2010.
Navedena dokazila je treba predložiti
v izvirniku ali v overjenem prepisu.
5. Merila za ocenjevanje vlog novih kandidatov
Vloge novih kandidatov se ocenjujejo
na podlagi dveh meril, in sicer študijskega
uspeha oziroma povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj
Republike Slovenije.
Prijavitelj lahko na podlagi obeh meril
prejme največ 50 točk, pri čemer mora iz
merila pod točko b) prejeti najmanj 5 točk.
a) Študijski uspeh oziroma povprečna
ocena
Za izračun študijskega uspeha oziroma
povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa.
Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk:
– povprečna ocena od
vključno 2,0 do 2,6
0 točk
– povprečna ocena od
vključno 2,7 do 3,1
5 točk
– povprečna ocena od
vključno 3,2 do 3,6
10 točk
– povprečna ocena od
vključno 3,7 do 4,2
15 točk
– povprečna ocena od
vključno 4,3 do 4,5
20 točk
– povprečna ocena 4,6 in več 25 točk.
Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji
v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni
sistem srednješolskih ocen v Sloveniji glede
na uradno lestvico, ki jo za potrebe tega postopka dostavi prijavitelj.
Ocene, pridobljene v Sloveniji na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se
pretvorijo na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6
v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9
v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.
b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije
Prijavitelj mora aktivno sodelovanje
v slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj
Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb.
Za vsako izkazano aktivno sodelovanje
prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Javni sklad bo najprej odločal o vlogah
prijaviteljev, ki že prejemajo štipendijo in
prijaviteljev, ki jim je štipendijsko razmerje
v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, nato
pa še o vlogah prijaviteljev – novih kandidatov za štipendijo.
Prijavitelji – novi kandidati bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število
točk. Če dva ali več prijaviteljev – novih kandidatov za štipendijo prejme enako število
točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede na
študijski uspeh oziroma povprečno oceno.
7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja

Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada. Direktor
javnega sklada bo vsem prijaviteljem izdal
odločbo o izidu javnega razpisa najkasneje
v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Prijavitelj lahko
vloži pritožbo na javni sklad v roku 15 dni od
vročitve sklepa ali odločbe. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba
ne zadrži podpisa pogodb o štipendiranju
z izbranimi prijavitelji.
O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka študijskega leta, v katerem
upravičenec uveljavlja štipendijo, do konca
izobraževalnega programa. Upravičenec po
tem javnem razpisu lahko prejme štipendijo
le za en dodiplomski študij in eno leto za
posamezen letnik.
Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer
mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec.
O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko leto z odločbo.
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem
letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na isti
izobraževalni ustanovi.
8. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti,
vidno označena z napisom »Vloga na 69.
javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja
na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
do vključno 30. septembra 2009.
Vloga je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden poteče rok za vložitev
vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu javnega sklada vsak delovni dan od
ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure, razen ob sredah do 16. ure in ob petkih do
14. ure.
Vloga se bo štela za pravočasno, če
bo vložena zadnji dan prijavnega roka do
16. ure.
Vloge, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki
jih določa ta javni razpis. Vloge, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem
roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo javni sklad njihove vloge zavrgel.
9. Dostopnost dokumentacije in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani javnega sklada www.skladkadri.si in na sedežu javnega sklada, na
Dunajski 22, v Ljubljani, vsak delovni dan
med, 9. in 12. uro, in ob sredah tudi med
14. in 16. uro.
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Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si, v času
uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12.
uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro, pa tudi
osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na št. 01/434-10-80 ali 01/434-58-96
pri Maji Deisinger.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 45/2009
Ob-5076/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08); v nadaljevanju SPP, Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij tujih
državljanov v Republiki Sloveniji
v študijskem letu 2009/2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, od študijskega leta 2009/2010 dalje, in
sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za
doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno študijsko leto, oziroma
100% stroškov šolnine, vendar ne več kot
6.000,00 EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem
študiju, ki se plačuje po zaključenih fazah
doktorskega študija;
in
– življenjske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 250.000,00 EUR za
vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od
študijskega leta 2009/2010 dalje za posamezni doktorski študijski program.
Pravico do štipendije se podeli od letnika,
ki se začne v koledarskem letu 2009 dalje,
vendar največ do konca trajanja študijskega
programa, na katerega se je kandidat vpisal. Kandidat se mora vpisati in s študijem
v letniku, v katerega je vpisan, tudi pričeti
v koledarskem letu 2009.
3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje
se prijavlja,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2009/2010 sprejet
ali vpisan na doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine,
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo,
– bo imel od začetka študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 veljavno
dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– ne prihaja na študij v Slovenijo preko
programov akademskih izmenjav,
– bo imel celoten čas študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, status študenta,
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji,
– oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Republiki Sloveniji,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/07, (63/07 – popr.,
40/09)), torej državne, kadrovske ali Zoisove
štipendije,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem razmerju, niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje,
– kandidat za isti študijski program z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov,
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca in tega statusa tudi
ne bo pridobil.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnici, bodo zavržene.
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za
zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za
pridobitev štipendije, v skladu z določili iz 7.
točke tega razpisa.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici ter pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
4.1. fotokopijo veljavnega potnega lista;
4.2. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija v skladu s 33. členom Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 71/08 – UPB5, 47/09),
v katerem navede datum in številko izdaje
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tega dovoljenja; če kandidat tega dovoljenja
še ni pridobil, predloži uradno potrdilo o začetem postopku za njegovo pridobitev, ki ga
izda diplomatsko konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni
organ v Republiki Sloveniji.
4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010,
4.4. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer:
a) če se kandidat vpisuje na študij 3.
bolonjske stopnje potrdilo izobraževalne institucije, da se vpisuje na tak študij,
b) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski
študij – potrdilo izobraževalne institucije
o sprejemu teme doktorske disertacije oziroma potrdilo, da je kandidat vložil prošnjo
za odobritev teme doktorske disertacije,
c) če je kandidat v študijskem letu
2008/2009 vpisan na podiplomski študij in
tega študija ne bo zaključil z magistrsko
nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren
neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010 – potrdilo izobraževalne institucije o odobrenem neposrednem
prehodu na doktorski študij po zaključenem
prvem ali drugem letniku podiplomskega
študija,
d) če se kandidat vpisuje na štiriletni
doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo izobraževalne institucije
o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija;
4.5. diplomo dodiplomskega izobraževanja,
4.6. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil,
4.7. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora
predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico
z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil
ta študij; kandidatom, ki so študij zaključili
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori ali Makedoniji uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen ni potrebno
predložiti,
4.8. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda
izobraževalna institucija,
4.9. potrdilo izobraževalne institucije
v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata ves čas odvijal v Sloveniji,
4.10. dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov in prispevkov:
a) za objave: izpis bibliografskih enot
iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi
kandidata obstaja) ALI za vsako objavo fotokopija prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma
ISSN številko s prevodom v slovenski ali
angleški jezik.
b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: za vsako udeležbo fotokopija
naslovnice in kazala brošure o prispevkih
na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma
ISSN številko s prevodom v slovenski ali
angleški jezik.
Kandidat mora vsako objavo, ki jo uveljavlja, označiti.
Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj
članki in prispevki, objavljeni najkasneje na
zadnji dan roka za oddajo prijav.
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Dokazila, z izjemo dokazil iz 4.1 in 4.10.
točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi.
Oddanih originalov in overjenih prepisov
javni sklad ne vrača.
Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod
v slovenski jezik.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je šestdeset (60).
a) Objave – 30 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.
maksimalno
število točk
= 30
Objava samostojnega
znanstvenega prispevka
v domači ali tuji
vsaka objava –
znanstveni periodični
10 točk
oziroma monografski
publikaciji
Objava znanstvenega
prispevka v domači ali
vsaka objava –
tuji znanstveni periodični
7 točk
oziroma monografski
publikaciji v soavtorstvu
Aktivna udeležba na
znanstveni konferenci
vsaka aktivna
(predavanje ali objava
udeležba –
posterja) samostojno ali
3 točke
v soavtorstvu
b) Študijski uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od
0 točk
vključno 6,0 do 7,0
– povprečna ocena od
5 točk
vključno 7,0 do 7,8
– povprečna ocena od
10 točk
vključno 7,8 do 8,5
– povprečna ocena od
20 točk
vključno 8,5 do 9,0
– povprečna ocena od
30 točk.
vključno 9,0 in več
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz
točke 4.7 tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih institucijah v tujini,
se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski
visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi
tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer
bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu
glede na prejeto število točk in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje razpisa, izbrani tisti
kandidati, katerih vloge bodo glede na merila razpisa prejele višje število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
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povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.
7. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno
notarsko overiti.
Pooblastilo mora biti oddano v originalu.
8. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodbe ter nakazilo štipendije
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat
predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni
sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju.
Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti
šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju se sklene
v skladu s SPP.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec
za pooblastilo kandidati dobijo na spletni
strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, na Dunajska 22, (5.
nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15.
uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
prijava na 66. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 22. septembra 2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta
razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnici, bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada www.sklad-kadri.si,
v razdelku Aktualni razpisi -> 66. javni razpis, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka

do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa
tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel.
01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler@skladkadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-5108/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO, 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06, 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
26/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D, 26/09, 31/09 – popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije – PPIPRS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Mnenja Ministrstva
za finance o shemi de minimis, št. priglasitve M001-5748542-2009 z dne 8. 7. 2009,
Programa dela Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
za leto 2009 in finančnega načrta Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2009 (sklep
Vlade RS št. 47601-3/2009/5, z dne 16. 4.
2009), pogodbe št. 3211-09-000133, o izvajanju in financiranju programa promoviranje
e-poslovanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij med Ministrstvom
za visoko šolstvo znanost in tehnologijo in
Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje članarin
v mednarodnih strokovnih združenjih in
organizacijah s področja informacijsko
komunikacijskih tehnologij (št. 7/2009)
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen razpisa: namen javnega razpisa je povečati prisotnost slovenskih podjetij
in organizacij v mednarodnih aktivnostih razvoja, uporabe, mreženja in širjenja znanja
in izkušenj s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IKT),
s tem povečati vključevanje in uveljavljanje
slovenskega interesa v mednarodnih aktivnostih ter pospešiti prenos informacij, znanja
in dobrih praks v nacionalno okolje, s tem pa
podpreti vzpostavitev učinkovitega lokalnega inovativnega okolje na področju IKT.
3. Cilj razpisa: cilj javnega razpisa je
podpreti sodelovanje vsaj desetih (10) slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih aktivnostih razvoja in uporabe tehnologij, rešitev, aplikacij in standardov (formalnih
in neformalnih) s področja IKT.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT strokovnih združenjih in organizacijah, tehnoloških platfor-
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mah, tehnoloških mrežah itd., namenjenih
razvoju javno dostopnih tehničnih specifikacij s področja IKT (v nadaljevanju: mednarodna združenja). Seznam združenj katerih
članarino lahko uveljavljate kot upravičen
strošek lahko preverite na spletnem naslovu: http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/consortia/survey+table+of+content.asp.
Kolikor mednarodnega združenja, katerega članarino uveljavljate kot upravičeni strošek, ni na seznamu mednarodnih
združenj navedenih na zgornjem spletnem
naslovu, vlogi priložite ustrezno dokazilo iz
katerega bo razvidno, da je sofinanciranje
članarine tega združenja v skladu s predmetom tega javnega razpisa.
Članstvo slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih združenjih omogoča
vključevanje slovenskega interesa v mednarodne aktivnosti, kar spodbuja pretok
znanja in informacij iz in v Slovenijo s področja IKT. S tem se slovenskim podjetjem
in organizacijam odpirajo nove priložnosti za sodelovanje pri sami zasnovi novih
tehnologij, produktov in storitev, za povezovanje s tujimi partnerji, za vključevanje
v mednarodne projekte, za dostopanje do
najnovejših tehnologij in znanja, kar pa je
v vse bolj globaliziranem svetu bistvena
podlaga za razvoj lastnih, novih, inovativnih izdelkov in storitev ter s tem dvig svoje
konkurenčnosti.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški članarine v mednarodnem združenju za leto 2009.
Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1.
2009 in bodo plačani do 15. 10. 2009, kar
podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune za članarine uveljavljajo
kot upravičene stroške za sofinanciranje.
Upravičene stroške je potrebno dokazovati z dokumentiranimi dokazili, ki morajo
biti razumljiva in razčlenjena. Kot zahtevano dokazilo o stroških in izdatkih (plačilih)
se šteje:
– račun ali drugi relevanten dokument
o zaračunani članarini za leto 2009,
– izpiski transakcijskih računov oziroma
potrdila o plačilu iz katerih so razvidna plačila upravičenih stroškov.
Vsa predložena dokazila o upravičenih
stroških, ki so tudi del poročila (Priloga št.
2), so kopije dokazil, ki morajo biti ob predložitvi naknadno originalno ožigosane,
podpisane s strani pooblaščene osebe in
opremljene z datumom podpisa. Na ta način
izbrani prijavitelj potrjuje, da kopije v celoti
ustrezajo originalu.
Javni razpis se izvaja po pravilu »de minimis«. Upošteva se shema: Javni razpis za
sofinanciranje članarin v mednarodnih strokovnih združenjih in organizacijah s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij,
št. priglasitve M001-5748542-2009 z dne
8. 7. 2009.
Sofinancirajo se samo tisti upravičeni
stroški, ki so v skladu z namenu in predmetom tega razpisa. Sofinanciranje se lahko
izvede le za upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi državnega ali lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih javnih virov.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
»de minimis« ne sme presegati 200.000
EUR v obdobju treh let oziroma kot je to

določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji
Evropske Unije s tega področja. Poleg tega
je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna
pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste
upravičene stroške ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je določena za posebne
okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali
namen pomoči.
6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
V okviru javnega razpisa bodo upravičeni
stroški podprti do višine 50%.
V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov
v višini največ do 5.000,00 EUR na posameznega prijavitelja ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
7. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v času od 1. 1. 2009 do 15. 10. 2009.
Pomoč se bo dodeljevala po pravilu »de minimis« s strani Ministrstva za finance.
Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo do najkasneje 15. 10. 2009, za plačane članarine, vključno z dokazili.
8. dvojno financiranje
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki se niso oziroma se
ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi
(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov tega
javnega razpisa.
V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi
od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik
vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila sredstev.
9. Upravičeni prejemniki sredstev:
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06
popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZTFI, 100/07 popr., 10/08, 68/08)
– ZGD-1B;
– javni ali zasebni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge
visokošolske organizacije, itd.), zavodi registrirani za opravljanje raziskovalno razvojne
dejavnosti ali razvojne enote podjetij – v nadaljevanju: raziskovalno razvojne organizacije; raziskovalno razvojna organizacija
mora biti registrirana za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS);
– javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje
izobraževalne dejavnosti – v nadaljevanju:
izobraževalne organizacije.
– društva s področja IKT, registrirana po
Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06,
91/08, 102/08) – ZDru-1.
10. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– so podjetja registrirana po ZGD-1B,
raziskovalno razvojne organizacije registrirane za opravljanje raziskovalno razvojne
dejavnosti pri ARRS, izobraževalne organizacije ali društva,
– na dan oddaje vloge niso v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS
43/07, 68/07, 102/07, 29/08, 55/08, 91/08),
– niso za isti namen že pridobile ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov,
– niso od leta 2000 pridobile oziroma
niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
Prijavitelji lahko kandidirajo na javni razpis
z eno ali več vlog. Kot dokazilo o ustreznosti mednarodnega združenja mora prijavitelji
k vlogi priložiti kopijo akta o ustanovitvi mednarodnega združenja (ali drugih relevantnih
dokumentov) iz katerega so razvidni cilji, področje delovanja, članstvo, vizija … mednarodnega združenja, in sicer v angleškem ali
slovenskem (lastnem) prevodu, če izvirnik ni
v enem izmed teh dveh jezikov. Kolikor so
zahtevani podatki javno dostopni preko spleta, navedite tudi te spletne naslove.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu,
– vladne službe, institucije javne uprave
ter organizacije, ki za aktivnosti opredeljene v tem razpisu posredno ali neposredno
že pridobivajo sredstva iz državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti ali
proračuna EU,
– podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07, 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 –
Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 –
Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 –
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
– dejavnosti izdelovanja in trženja pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
12. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in
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bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:

Največje
število
točk

Merila
1. Skladnost področja delovanja mednarodnega združenja
s Strategijo razvoja informacijske družbe v RS – si2010

40

2. Mednarodna razsežnost mednarodnega združenja

15

3. Dejavnost prijavitelja v mednarodnem združenju

40

4. Dosedanja aktivnost prijavitelja

5

Skupaj

100

JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške
tistim prijaviteljem, ki bodo oddali popolno
vlogo in izpolnili vse razpisne pogoje določene s tem javnim razpisom, do skupne
višine razpisanih sredstev tega javnega
razpisa.
Kolikor bi skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje, presegla skupno vrednost razpisanih
sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo
oceno. V primeru, da bo imelo več vlog enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala
za sofinanciranje vseh, bodo zneski sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižani
glede na razpoložljiva sredstva.
Maksimalno število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme je 100.
13. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje predmeta
javnega razpisa je 64.000,00 EUR.
Sredstva so v skladu s pogodbo med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in JAPTI zagotovljena v proračunu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Direktorata za informacijsko
družbo za leto 2009. V skladu s finančnim
načrtom JAPTI so rezervirana na proračunski postavki JAPTI:
– 0903/6 Promoviranje e-poslovanja in
uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Dokončna višina odobrenih sredstev bo
določena skladno s pravilom »de minimis«
v okviru razpisanih sredstev.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev
Zahtevek za sofinanciranje in Poročilo (priloga 1 in 2) prijavitelj ne izpolnjuje oziroma
ne prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo
prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali
kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
deset let.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.

17. Način prijave
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije in izpolnjevati mora vse pogoje za prijavo na
javni razpis. Vloga mora biti dostavljena na
naslov: Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova
razpisa: Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih strokovnih združenjih
in organizacijah s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Prijavitelj
se lahko na razpis prijavi z eno ali več vlog,
vendar mora biti vsaka posamezna vloga
dostavljena v ločeni pisemski ovojnici. Kolikor bo prijavitelj v eni pisemski ovojnici poslal več kot eno vlogo bodo te vloge vrnjene
pošiljatelju in ne bodo obravnavane.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene
bodo vrnjene pošiljateljem.
18. rok za prijave in odpiranje vlog
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana najkasneje do 10. 8. 2009, do 12.
ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje bodo
obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem.
Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 11. 8. 2009 v sejni sobi JAPTI,
Dunajska cesta 156 (WTC, IV nadstropje),
Ljubljana, ob 12. uri.
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem
te razpisne dokumentacije, se zavrnejo.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti
vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku (osem dni),
v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v roku osmih dni ne bodo dopolnili
ali pa bo dopolnitev neskladna z zahtevami
po dopolnitvi vloge, se kot nepopolne zavržejo s sklepom in jih komisija v nadaljnjem
postopku ne obravnava. Obrazec št. 5 Finančni načrt ne more biti predmet dopolnitve. Upoštevala se bo predložena vsebina
obrazca št. 5, ki je po izteku roka za oddajo
vloge ne bo mogoče dopolnjevati.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge
predloži izpolnjene naslednje dokumente po
spodaj navedenem vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1),
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2),
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3),
4. Podatki o mednarodnem združenju ter
aktivnostih prijavitelja (obrazec št. 4),
5. Finančni načrt (obrazec št. 5),
6. Obrazec »de minimis« (obrazec št.
6),
7. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 7).
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
19. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom
o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku osmih (8)
dni od prejema sklepa ne odzove na poziv
k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva
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lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima
na osnovi meril za izbor prvi možnost prejeti
sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji
vložijo na JAPTI v roku 15 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj
pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih
straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova projekta in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
20. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si in
http://www.podjetniski-portal.si ali na sedežu
JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve podane
na elektronski naslov snezana.dzidic@japti.si.
21. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, vendar najkasneje do štiri (4) delovne dni pred dnevom
za oddajo vlog v elektronski obliki na naslov
snezana.dzidic@japti.si ter po pošti na naslov Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Snežana Džidič, Dunajska c.
156, 1000 Ljubljana, s pripisom »IKT članarine«.
Odgovore bo agencija tudi javno objavila
na spletnih straneh JAPTI.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-5067/09
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljevanju: inštitut), ki ga zastopa
direktor inštituta mag. Robert Cugelj, na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06
in spremembi: Uradni list RS, št. 5/07 in št.
39/07) (v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis za 1 kandidata za mladega
raziskovalca (m/ž) pri znanemu mentorju
v letu 2009.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
usposabljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednjemu izbranemu mentorju za raziskovalno
področje Sistemi in kibernetika:
– prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž.
el.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuji državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
elektrotehnične smeri in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8.00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa elektrotehnične in

povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija
ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani
v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku,
ne morejo kandidirati na razpisu.
3. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo univerzitetne diplome s celotno prilogo k diplomi ali diplomo 2. stopnje
bolonjskega študija ali
– pisno izjavo, da bo kandidat diplomiral ali pridobil potrdilo o priznanju diplome
za namen nadaljevanja izobraževanja ali za
namen zaposlitve v Sloveniji oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno 15. septembra 2009, s tem,
da mora biti potrdilo o opravljeni diplomi
ali odločba o priznanju diplome predložena inštitutu najkasneje do 15. septembra
2009 ali
– fotokopijo diplome magisterija znanosti ali potrdilo o končanem znanstvenem
študiju, če je kandidat že končal magisterij,
ali
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva v Sloveniji, če je kandidat vpisan na akreditiran
podiplomski študij, nima pa končanega magisterija znanosti;
– uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora
vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na
dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija:
– potrdilo o opravljenih izpitih (overjeno s strani fakultete) z vpisanimi ocenami
izpitov in vaj,
– ali fotokopijo diplome s celotno prilogo, iz katere so razvidne ocene opravljenih
izpitov in vaj;
– fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidna letnica rojstva (npr: osebna
izkaznica ali potni list);
– pisna izjava kandidata, da se lahko
osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene
s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/07 in št. 39/07);
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev;
– za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja
starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1981; če je mladi raziskovalec
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brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto), pa potrdilo o koriščenju porodniškega oziroma starševskega dopusta,
potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali potrdilo o služenju vojaškega roka.
Prijavi so lahko priložene še sledeče priloge, ki se upoštevajo pri točkovanju kandidata:
– dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih:
– fotokopija nagrade ali priznanja (diplome) in/ali
– fotokopija sklepa (obvestila) o prejemu nagrade ali priznanja,
– dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov:
– izpisek iz COBISS (če kandidat še
ni vpisan v COBISS in ima objavljene članke
v soavtorstvu, je lahko predložen izpisek za
enega od soavtorjev z ustrezno označitvijo
relevantnih člankov) ali
– fotokopije objavljenih člankov v revijah ali zbornikih konferenc (fotokopiran mora
biti članek iz revije ali zbornika konference
in kazalo revije / zbornika, kjer je razvidna
objava članka);
– opis kandidatovega sodelovanja pri raziskovalnem delu:
– kandidat opiše svoje dosedanje sodelovanja pri raziskovalnem delu pri mentorju
h kateremu se prijavlja na mesto mladega
raziskovalca (npr. sodelovanje pri raziskovalnem delu tekom študija, seminarske naloge,
diplomsko delo, raziskovalno delo za Prešernovo ali drugo nagrado, ostalo) ali
– kandidat opiše sodelovanje pri raziskovalnem delu drugje, vendar mora opis
tega sodelovanja s podpisom potrditi profesor, pri katerem je sodeloval in z žigom
članice univerze ali druge raziskovalne organizacije, kjer je kandidat sodeloval pri raziskovalnem delu.
V primeru, da kandidat ne more pravočasno pridobiti potrjenega dokazila, kjer se
to zahteva, lahko predloži kopijo in ustrezno
pisno obrazložitev, zakaj ni mogel priložiti
potrjenega dokumenta. Manjkajoči dokument
mora kandidat dostaviti inštitutu v čim krajšem času.
V skladu s 27. členom pravilnika bo izbor
prijavljenih kandidatov opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril
izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev v zaprti ovojnici do vključno 21. 7.
2009 na naslov Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljub
ljana, s pripisom » Javni razpis za kandidata
za mladega raziskovalca v letu 2009 – Ne
odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi
v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave ne bodo upoštevane.
Inštitut bo sklenil delovno razmerje
z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do največ tri leta in šest
mesecev.
Kandidati bodo o rezultatih izbora mladega raziskovalca predvidoma obveščeni do
24. 8. 2009.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
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Ob-4998/09
Občina Tišina na podlagi 6. člena Odloka
o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 44/09) objavlja

Ob-5024/09
Na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
1/08), Mestna občina Velenje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Tišina
1. Naročnik (koncedent): Občina Tišina.
2. Predmet koncesije: Javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
za 2 oddelka kombiniranih skupin.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje
Občine Tišina.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti:
koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno
veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvajati najmanj 9 urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati za ceno programa,
ki jo bo predhodno potrdil Občinski svet Občine Tišina.
5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 25 let.
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 19. 8. 2009 do 11.30.
Kandidati morajo ponudbo osebno oddati v tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina ali jo poslati priporočeno po pošti na
naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina,
s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok
pomeni skrajni rok prispetja ponudbe.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: Koncesija za področje predšolske vzgoje«.
7. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme –
35 točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– predlagana lastna cena programa – 15
točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 10
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika –
10 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: 19. 8. 2009 ob
12. uri, v prostorih sejne sobe Občine Tišina.
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
spletni strani Občine Tišina oziroma v tajništvu Občine Tišina, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Mateja Krizmanič
Telkeš, tel. 539-17-10.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Tišina

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva v Mestni občini
Velenje v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva
za investicijsko vzdrževanje in investicije
v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost
socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Mestni
občini Velenje oziroma ne glede na sedež,
če je program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Mestne občine
Velenje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 10. julija 2009 in se zaključi 10. avgusta 2009.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec
b) poročilo za leto 2008 in program dela
za leto 2009
c) podpisan vzorec pogodbe.

Prijavitelji morajo prijave oddati do
10. avgusta 2009 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Velenje
– sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje socialnih in
zdravstvenih programov v letu 2009«.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2009
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva
vračila.
V. Odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 12. 8.
2009, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Velenje (V. nadstropje, soba št. 70a).
Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki
kandidira na razpisu.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil
vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
VI. Osnovna merila za izbor: izbrani
programi in/ali projekti bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za
socialno varstvo za leto 2009, na podlagi
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 01/08), ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 7.000,00
EUR.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena proračunska sredstva
na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov v letu 2009.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni po zaključku razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna
občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni
prostori, soba št. 10), Titov trg 1, Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-681
(Nevenka Lempl) ali po elektronski pošti:
nevenka.lempl@velenje.si. Odgovori na
pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani Mestne občine Velenje http://www.
velenje.si (razpisi)
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Ob-5030/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07 in 94/07), Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2009 in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Cerknica za leto 2009
in dopolnitve, Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, Cesta. 4. maja 53, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišča in stanovanj
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta
Predmet javne dražbe je:
a) zemljišče s parc. št. 1547/164 pot
v izmeri 835 m2, vpisana v vl. št. 228, k.o.
Rakek.
Navedeno zemljišče leži ob regionalni
cesti R-640 v naselju Ivanje selo. Možna je
gradnja stanovanjske hiše (ponovna javna
dražba).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod g): 42.585,00 EUR.
Varščina znaša: 4.300,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
b) stanovanje v stavbi Partizanska cesta
10B, 1381 Rakek, z identifikacijsko številko
1659-177-3, v izmeri 45,57 m2 stanovanje.
Stanovanje ni zasedeno z najemnikom, zato
za navedeno stanovanje ne veljajo določila
Sklepa o določitvi pogojev prodaje najemnih
stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto
2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 122/08 z dne 24. 12.
2008. Etažna lastnina je urejena, izdelan je
etažni načrt. Vknjižba lastninske pravice bo
možna po ureditvi etažne lastnine.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 54.810,00 EUR.
Višina varščine znaša 5.500,00 EUR.
c) stanovanje v stavbi Partizanska cesta
6, 1381 Rakek – stanovanje z identifikacijsko številko 1659-531-7, v izmeri 46,94 m2
stanovanje. Stanovanje ni zasedeno z najemnikom. Za navedeno stanovanje ne veljajo
določila Sklepa o določitvi pogojev prodaje
najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica
za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 122/08 z dne 24. 12. 2008. Etažna
lastnina ni urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 31.250,00 EUR.
Višina varščine znaša 3.200,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj
v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec
zadrži varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod:

a) znaša 42.585,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR,
b) znaša 54.810,00 EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR,
c) znaša 31.250,00 EUR
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi (pod a) bo potrebno kupcu
obračunati še 20% DDV. Pod b in c pa bo
moral kupec plačati še 2% davek na promet
nepremičnin.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora celotni znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom na dodano vrednost (pod a) in celotni
znesek kupnine dosežen na javni dražbi (pod
b in c) poravnati najkasneje v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun
Občine Cerknica, št. 01213-0100002563 pri
UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni
element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena
v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano
s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno
pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 28. 7. 2009, in
sicer:
– za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod C) s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do vključno
27. 7. 2009 plačati varščino, ki:
– za zemljišče pod A) znaša 4.300,00
EUR,
– za stanovanje pod B) znaša 5.500,00
EUR,
– za stanovanje pod E) znaša 3.200,00
EUR.
V primeru, da bo varščina plačana po
navedenem datumu, dražitelj ne bo mogel
sodelovati na javni dražbi.
Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563, pri UJP Postojna. Varščine morajo biti plačane ločeno za vsak
predmet prodaje posebej.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 8
dni po zaključku javne dražbe brez obresti.
Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel
na javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, or-

ganizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. Enako bo organizator javne dražbe
postopal v primeru, ko dražitelj vplača varščino in se zaradi neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, prav tako vplačana varščina ne bo
vrnjena v primeru, ko kadarkoli med potekom
javne dražbe dražitelj iz kakršnegakoli vzroka
odstopi od javne dražbe.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani
Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali
v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine iz katerega je
razvidno za kateri predmet iz razpisa je bila
varščina vplačana in celotna številka računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
varščine;
– pravna oseba mora predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, šteto do dneva javne dražbe;
– samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov;
– fizična oseba veljaven osebni dokument;
– davčno številko.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del
prodajne pogodbe.
Stanovanja in zemljišče se prodaja po
načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano
nepremičnino.
10. Posebno določilo
Javno dražbo bo vodila komisija v skladu
z določili Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
Organizator javne dražbe lahko postopek
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije
Po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča in stanovanj, ki so predmet javne
dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na tel. 01/70-90-610
ali 01/79-90-616, ali na e-pošta: olga.smodila@cerknica.si. Kontaktna oseba je Olga
Smodila.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Cerknica: www.cerknica.si.
Občina Cerknica
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Razpisi delovnih mest
Ob-4999/09
»Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nane Povšič Ružić razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Nani Povšič Ružić
v Izoli.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 30 dni po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-8/2009-1
Ob-5000/09
Na podlagi 16. člena Statuta JP KPL
d.o.o. in 61. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Logatec (Logaške novice, št.
12/08) razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba gradbene, strojne, pravne ali
ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj
podjetja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, z opisom delovnih izkušenj, z življenjepisom, s programom razvoja
in dela javnega podjetja za mandat ter dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in nekaznovan, pošljite v 15 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, Zavodu
za zaposlovanje RS ali spletni strani Občine
Logatec, v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Logatec, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec s pripisom »razpis komunala, Ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po zaključku postopka.
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje mag. Maja Lukan Lapornik (tel.
01/759-06-31). V objavi se izraz kandidat,
zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot
nevtralen tako za ženske kot moške.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

Št. 105-2009
Ob-5001/09
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (51/2004), Svet knjižnice Bena Zupančiča Postojna razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Bena Zupančiča
Postojna.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega
dela in predloženega programa dela.
Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu je lahko znova imenovan.
Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8 dneh
po objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230
Postojna, s pripisom »Za svet knjižnice –
razpis«. Kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po sklepu sveta
knjižnice.
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Št. 1138
Ob-5002/09
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto
po 23. členu Zakona o delovnih razmerjih:
– profesorja TEH – MAT.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 1. 9. 2009.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti univerzitetno izobrazbo.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Ob-5003/09
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) in
v zvezi s 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) Svet
zavoda CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljub
ljana, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Razpisni pogoji:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta
v izobraževanju odraslih.
Izbrani kandidat/kandidatka bo ime
novan/a za dobo petih let.
Pogodba o zaposlitvi z izbranim/izbrano kandidatom/kandidatko bo sklenjena za
določen čas petih let s polnim delovnim
časom.
Za direktorja/direktorico ne more biti
imenovan/a kandidat/kandidatka, ki:
– je bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– je bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/kandidatke vlogi priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– kratek življenjepis,
– potrdilo iz Kazenske evidence ali izjavo, da lahko CDI Univerzum pridobi te
podatke sam iz uradne evidence,
– program vodenja zavoda v naslednjem mandatnem obdobju.
Kandidati/kandidatke oddajo vloge v 15
dneh od objave na naslov: Svet zavoda,
CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljub
ljana, z oznako: »prijava na razpis za direktorja«
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave
razpisa.
Svet zavoda CDI Univerzum
Št. 276/2009
Ob-5032/09
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli,
uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.
l. RS, št. 57/07), prosta delovna mesta:
2 prosta delovna mesta kuhar – m/ž
za določen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela 1. september 2009.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s potrdilom iz kazenske evidence,
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
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Druge objave
Št. 007-39/2009/24

Ob-4991/09

Preklic
Ministrstvo za pravosodje preklicuje
objavo razrešenega sodnega izvedenca
prim. Gorazda Vojteha Mrevljeta, dr. med.,
Ob-18922/07, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 29. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/25
Ob-4992/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Romana Rošica, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicine – splošne kirurgije in travmatologije,
z dnem 3. 6. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/23
Ob-4993/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 14.
člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03,
72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
75/03 in 71/07) objavlja imenovanja sodnih
izvedencev, sodnega cenilca in sodnih tolmačev z dne 17. 6. 2009.
Sodni izvedenci
Strokovno področje ekonomija
1. Anica Žgajnar, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Ekonomija – davki«.
2. Sabina Lamut, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Ekonomija – davki«.
3. Mojca Jovičevič, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Ekonomija – računovodstvo in poslovne finance«.
Strokovno področje medicina
4. Prim. Gorazd Vojteh Mrevlje, dr. med.,
imenovan za sodnega izvedenca za področje »Medicina – psihiatrija«.
5. Ljubo Toš, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje »Medicina –
splošna kirurgija«.
6. Asist. mag. Teodor Pevec, dr. med.,
imenovan za sodnega izvedenca za področje »Medicina – splošna kirurgija«.
7. Tomaž Benedik, dr. med., imenovan
za sodnega izvedenca za področje »Medicina – splošna kirurgija«.
Sodni izvedenec in sodni cenilec
Strokovno področje obrtna dejavnost
8. Franc Jelenc, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Obrtna dejavnost – strojne instalacije«.
Sodni tolmači
Nemški jezik
9. Renata Čiček Pantović, imenovana za
sodno tolmačko za nemški jezik.
10. Gregor Danko, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik.
11. Peter Hronek, imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik.
12. Aleksander Forštner, imenovan za
sodnega tolmača za nemški jezik.
13. Peter Zorin, imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik.

Angleški jezik
14. Aleš Velkaverh, imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik.
Hrvaški jezik
15. Deana Gvozdić, imenovana za sodnega tolmača za hrvaški jezik.
Arabski jezik
16. Saleh Majed, imenovan za sodnega
tolmača za arabski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 352-64/2008
Ob-5041/09
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem in izvajanje gostinske
dejavnosti v prostorih Sodne stavbe,
Sodna ulica 14, Maribor
1. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta oddaja
v najem prostore jedilnice v sodni stavbi, na
naslovu Sodna ulica 14, Maribor, za nudenje gostinskih storitev, na podlagi javnega
zbiranja ponudb.
Prostori
jedilnice
merijo
skupno
125,55 m2 in obsegajo: kuhinjo, v izmeri
15,12 m2, jedilnico, v izmeri 35,74 m2 in
55,39 m2, delilni pult v izmeri 15,66 m2 ter
shrambo, v izmeri 3,64 m2. Skupna površina
obsega 125,55 m2, uporabnik pa koristi tudi
del hodnika pred okrepčevalnico, v izmeri
10,3 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži
in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno
opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, plinskim priključkom in telefonom.
2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek ter
naslov oziroma naziv in sedež firme ponudnika ter njegova telefonska številka;
– poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti;
– ponujeno višino mesečne najemnine
v EUR/m2;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine po ponudbi.
Ponudnik mora vplačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine po ponudbi, na transakcijski račun
upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, št. 0110-06300109972,
sklic 18-20117-713018-7986. Varščina se
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok
vezanosti ponudnika na ponudbo velja do
sklenitve najemne pogodbe.
3. Pogoji najema
Prostori jedilnice se oddajajo v najem za
določen čas pet let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostorov
v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v prostor, niti ne
pridobi nikakršnih pravic na prostoru. Stroški
in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso
vključeni v najemnino in bremenijo najemni-

ka. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti
vsa predpisana dovoljenja.
Jedilnica je lahko odprta le v delovnem
času sodišča in je namenjena zaposlenim
na sodišču.
Najemnik je dolžan zagotavljati dnevno
vsaj tri različne menije kosil (za povprečno
100 obrokov dnevno), solatni bife, sendviče,
tople napitke ter različne vrste brezalkoholnih pijač.
4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno 20. 7.
2009 v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Sektor za nepremičnine in
investicije v pravosodju, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ne
odpiraj – Ponudba za najem prostorov –
Sodna ulica 14, Maribor«.
Ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih
in nepopolnih ponudb ne bo obravnavala.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 7.
2009 ob 10. uri na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega
zbiranja ponudb ponudi najvišjo najemnino.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna pogajanja.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je
odstopil od ponudbe. V tem primeru zapade
varščina v korist upravljavca.
Vlada RS ali upravljavec Ministrstvo za
pravosodje si pridružujeta pravico, da postopek ustavita do sklenitve najemne pogodbe
oziroma se upravljavec odloči, da ne izbere
nobenega ponudnika.
6. Informacije
Informacije o predmetu oddaje v najem ter osnutek najemne pogodbe lahko
zainteresirani ponudnik dobi, vsak dan od
9. ure do 15.30 na tel. 01/369-52-48 ali
preko elektronskega naslova urska.voncina@gov.si. Kontaktna oseba je Urška
Vončina. Informacije glede ogleda predmeta
oddaje v najem pa daje Zdravko Cafnik na
tel. 031/87-13-70.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-42/2009
Ob-5007/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
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2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stavbno zemljišče površine 689 m2,
parc. št. 8/1, ZKV št. 147, k.o. Rožna dolina, ki se nahaja v Novi Gorici, v neposredni
bližini starega mednarodnega mejnega prehoda Rožna dolina.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša
93.000,00 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-399047.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
5. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za odkup nepremičnine parc. št. 8/1, k.o Rožna dolina«.
Številka zadeve: 478-42/2009
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje
v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
7. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7.
2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
8. Podrobnejši pogoji javnega odpiranja
ponudb in ogled nepremičnine
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri
Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov
lilijana.kodric@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 27. 7. 2009 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
11. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
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12. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0072-2/2009/6
Ob-4994/09
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08
– ZCestV) in v skladu z določilom drugega
odstavka 13. člena Navodila o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98), objavlja
seznam izdane tehnične specifikacije za
javne ceste.
Izdana TSC:
– TSC 02.203 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih
križiščih.
TSC je pripravil Tehnični odbor za področje cestnega prometa in opreme cest
TO-02. Soglasje ministra, pristojnega
za promet, je bilo dano 18. 6. 2009, št
011-2/2007/20-0032074. TSC je dosegljiva
na spletnem naslovu: www.dc.gov.si/si/ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-5008/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Polona Ambrožič Hrastnik, z dnem 2. 6.
2009.
Pisarna: Cesta železarjev 8b, 4270 Jesenice (zaposlena pri odvetnici Mojci Košir).
Igor Marinšek, z dnem 17. 6. 2009.
Pisarna: Ulica Vita Kraigherja 1 A, 2000
Maribor.
Matej Vovko, z dnem 1. 7. 2009.
Pisarna: Pot k sejmišču 30, 1000 Ljub
ljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Miran Gjurin, z dnem 25. 5. 2009.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Janez Vrviščar, odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4.
Božena Čačković, z dnem 30. 6. 2009.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Josip Čačković, odvetnik s Ptuja, Krempljeva ulica 5.
Vladimir Višner, z dnem 14. 5. 2009.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Valentin Rozman, odvetnik iz Ljubljane,
Ciril – Metodov trg 9.

III. Družbe
Z dnem 17. 6. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnika Daniela Planinšca iz
Maribora, Vošnjakova 29, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Planinšec, d.o.o., Vošnjakova
ulica 29, 2000 Maribor.
Z dnem 31. 5. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnice Marije Bele Vatovec iz
Ljubljane, Čufarjeva ulica 5, glede na to, da
je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o.,
Čufarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.
Z dnem 6. 6. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Štefana Verna iz
Ljubljane, Dunajska cesta 159, glede na to,
da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška družba Veren o.p., d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana.
Z dnem 1. 7. 2009 je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica
44, 1000 Ljubljana, (tel. 01/244-56-40, faks
01/244-56-48).
Z dnem 30. 6. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnika Damjana Mihevca iz
Ljubljane, Komenskega 14, glede na to, da
je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 14.
Z dnem 30. 6. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnika mag. Blaža Strojana
iz Ljubljane, Dunajska cesta 41, glede na to,
da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška družba Blaž Strojan, o.p., d.o.o.,
Dunajska cesta 41, 1000 Ljubljana.
IV. Z dnem 30. 6. 2009 preneha delovno
razmerje odvetniku Žvipelj Marku pri odvetniku doc. dr. Aleksiju Mužini iz Ljubljane,
Dunajska cesta 160, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška
pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova
ulica 44, Ljubljana (tel. 01/244-56-40, faks
01/244-56-48).
Odvetnika Žvipelj Marka od 1. 7. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v odvetniški družbi Odvetniška pisarna Mužina
in partnerji d.o.o.
Z dnem 30. 6. 2009 preneha delovno
razmerje odvetniku Josipu Čačkoviću pri odvetnici Boženi Čačković, Krempljeva ulica
5, Ptuj.
Odvetnik Josip Čačković od 1. 7. 2009
dalje nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Krempljeva ulica 5, Ptuj.
Z dnem 30. 6. 2009 preneha delovno
razmerje odvetnici Evi Pergarec v Odvetniški pisarni Matej Erjavec d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Odvetnica Eva Pergarec od 1. 7. 2009
dalje nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Trg
Osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Andrej Krašek, odvetnik iz Ljubljane
z dnem 31. 12. 2008 preneha opravljati
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik.
Z dnem 1. 1. 2009 vodimo odvetnika Andreja Kraška kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar, Krašek in
partnerji o.p., d.o.o., iz Kranja.
Petja Pirc, vpisana v imenik tujih odvetnikov, pod poklicnim nazivom RECHTSANWÄLTIN, opravlja od dne 1. 5. 2009
samostojno odvetniško dejavnost pod navedenim nazivom.
Odvetniška zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-5022/09
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo
zastopa županja Irena Majcen, na podlagi
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 79/00 in vse nadaljnje spremembe),
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa 16. redne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica z dne
15. 12. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo objekta za izvajanje programov
osnovnošolskega splošnega
izobraževanja in programov vrtca
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je zemljišče na parc. št. 1012/18, (parcelacija
parc. št. 1012/4 in 1012/15) k.o. Spodnja Polskava. Zemljišče je v Dolgoročnem planu –
prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni
list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03
in 131/04), opredeljeno kot zazidano stavbno
zemljišče s podrobnejšo namensko rabo-območje za šolstvo in vrtec.
3. Namen javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice, uporabe zemljišča za izgradnjo objekta
za potrebe izvajanja programov osnovnošolskega splošnega izobraževanja in programov
vrtca. Stavbna pravica se podeli za obdobje
16 let. Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno
pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju:
prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom
v roku dvajset mesecev po podpisu pogodbe
zgradil in opremil objekt neto tlorisne površine 3.063,20 m2, v skladu z objavo in pogoji iz
razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavbne pravice lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike
Slovenije po veljavnih razpisih.
5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo s prilogo (natančen izračun
vseh stroškov gradnje in opreme objekta),
– ponujeno višino najemnine za objekt,
– izjava o roku vezanosti na ponudbo,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
javne objave in razpisne dokumentacije,
– izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– vzorec pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati predloženo programsko zasnovo objekta
in ostale tehnične pogoje.
6. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki bremenijo prevzemnika:
nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice,
na parc. št. 1012/18 za obdobje 16 let znaša
71.000,00 EUR, izračunano na predpostavki, da se nadomestilo poravna v enkratnem
znesku v začetku obdobja. Imetnika stavbne

pravice bremenijo tudi vsi stroški DDV, takse
in vsi stroški, vezani na pridobitev projektne
dokumentacije in tehnične dokumentacije, za
izgradnjo in opremo objekta.
7. Merilo po katerem se bodo vrednotile
ponudbe, je višina najemnine za najem dani
objekt. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko
razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja.
8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo
morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj ponudba, z navedbo ustanovitev stavbne pravice na parc. št.
1012/18, k.o. Spodnja Polskava«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj. Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, ali pošljejo po
pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica, najkasneje do petka 7. 8.
2009, do 12. ure.
Rok vezanosti ponudbe je do dneva sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice,
vendar najkasneje do 31. 8. 2009.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala
in ocenila komisija, ki jo je imenovala županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija
bo izbrala prevzemnika stavbne pravice na
osnovi razpisnih meril. Izbrani prevzemnik
mora v roku 30 dni od prejema obvestila
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti
pogodbo.
10. Omejitve razpisovalca v zvezi z postopkom: Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
11. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani www.slovenska-bistrica.si,
lahko pa se tudi osebno prevzame v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, vsak
delovni dan od 7. do 15. ure, do izteka razpisnega roka.
12. Informacije o javnem zbiranju ponudb
lahko zainteresirani dobijo na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-28-20 ali
02/843-28-22, e-pošta: irena.jereb@slov-bistrica.si.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 0093/2009
Ob-5023/09
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, ki jo zastopa župan Igor Stropnik, je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00 in
spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženjem
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Statuta Občine Kungota
(Uradni list RS, št. 12/04, 18/07 ter MUV št.
13/08) in sklepa 4. redne seje Občinskega
sveta Občine Kungota z dne 15. 2. 2007,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo športnega objekta ob Osnovni
šoli Kungota za potrebe izvajanja
programov osnovnošolske športne
vzgoje splošnega izobraževanja ter
izvajanje ostalih športnih programov
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1. Razpisovalec javnega zbiranja ponudb: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zgornja Kungota.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je parc. št. 100, k.o. Plintovec, št. zk
vložka 151, ki se nahaja na zemljišču, ki je
v naravi stavbišče, funkcionalno zemljišče
in poti Osnovne šole Kungota ter v dolgoročnem planu Občine Kungota, opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem
območju naselja.
3. Namen razpisa je javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na
parc. št. 100, k.o. Plintovec, št. zk vložka 151, v izmeri 5.453,00 m², kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo športnega objekta ob Osnovni šoli
Kungota za potrebe izvajanja programov
osnovnošolske športne vzgoje splošnega
izobraževanja ter izvajanje ostalih športnih
programov v Občini Kungota. Razpisovalec bo podelil stavbno pravico za obdobje
16 let, prevzemnik stavbne pravice, pa bo
na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom izvedel izgradnjo objekta v velikosti približno 32,95 m x
26,30 m.
4. Vrednost nadomestila za stavbno
pravico se poravna v enkratnem znesku,
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe za podelitev stavbne pravice, v višini 32.848,90
EUR.
5. Merilo za izbor prevzemnika stavbne
pravice bo višina najemnine za v najem
dani objekt.
6. Svojo ponudbo mora ponudnik (prevzemnik) predložiti v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba z navedbo – stavbna pravica za gradnjo športnega objekta ob
Osnovni šoli Kungota za potrebe izvajanja
programov osnovnošolske športne vzgoje
splošnega izobraževanja ter izvajanje ostalih športnih programov Občine Kungota.«
Kuverto ponudnik (prevzemnik) vloži v pisarni Občine Kungota, Plintovec 1,
2201 Zgornja Kungota ali pošljejo po pošti
na prej naveden naslov. Kot pravočasne
bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele
v sprejemno pisarno Občine Kungota, najkasneje do 20. 7. 2009 do 12. ure.
7. Razpisno dokumentacijo in dodatna
pojasnila lahko zainteresirani zahtevajo po
e-pošti na naslov info@evb.si, ali osebno
dvignejo s pooblastilom na sedežu podjetja
E.V.B. d.o.o., Maribor, Cesta k Tamu 12,
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure,
pri Sabini Kramberger ali Vojku Titanu, tel.
05/90-74-520.
8. Informacije o javnem zbiranju ponudb, lahko ponudniki dobijo na Občini
Kungota, pri Jerneju Senekoviču, na tel.
+386 2 /655-05-05, vsak delavnik od 9.
do 13. ure.
Občina Kungota
Ob-5031/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07), Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00),
Odloka o proračunu Občine Cerknica za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 19/08) in Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2009
in dopolnitve, Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, Cesta 4. maja 53, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo najemnih stanovanj
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta javnega razpisa
Predmet prodaje so stanovanja:
1. Stanovanje v stavbi z naslovom
Gasilska ulica 13, 1381 Rakek – stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe:
1659-120-2, v izmeri 138,72 m2. Navedeno
stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina je urejena, izdelan
je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 59.100,00 EUR.
Višina varščine znaša 6.000,00 EUR.
2. Stanovanje v stavbi z naslovom
Videm 2A, 1380 Cerknica, stanovanje se
nahaja v drugem nadstropju večstanovanjskega bloka Videm 2A v Cerknici, v izmeri
36,91 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina ni urejena, niti ni izdelan etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 41.700,00 EUR.
Višina varščine znaša 4.200,00 EUR.
3. Stanovanje v stavbi Notranjska cesta 40, 1380 Cerknica, nahaja se v drugi etaži stanovanjskega bloka, stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe: 1676-3-4,
v izmeri 48,01 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina
je urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 53.500,00 EUR.
Višina varščine znaša 5.400,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba, najkasneje v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika. Osebe, ki
uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
4. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščne cene za stanovanja, ki so
predmet prodaje so razvidna v 2. točki tega
javnega razpisa.
Izhodiščne cene ne vsebujejo davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb,
vplačati varščino v vrednosti, ki je določena
v drugi točki tega javnega razpisa. Varščina se plača na transakcijski račun Občine
Cerknica, št. 01213-0100002563, pri UJP
Postojna.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena, najkasneje v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec.
5. Pogoji javnega razpisa:
Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke za primer vračila varščine;
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– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), potrdilo o izpisu iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki) ali
izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki
ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva
oddaje ponudbe.
– dokazilo o plačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano;
– pisno izjavo ponudnika, če je le-ta najemnik stanovanja za katerega je interesent
za odkup.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z oznako
»Javni razpis za nakup stanovanja 2009« in
pripisati “Ne odpiraj!« do torka, 28. 7. 2009,
do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje
ponudb bo potekalo v torek, 28. 7. 2009,
v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, v I. nadstropju, in sicer:
1. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi
z naslovom Gasilska ulica 13, 1381 Rakek,
ob 12. uri;
2. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi z naslovom Videm 2A, 1380 Cerknica,
ob 12.30;
3. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi z naslovom stavbi Notranjska cesta 40,
1380 Cerknica, ob 13. uri.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra Slovenije, fizične osebe
pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke; ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa,
4. navedbo stanovanja, ki je predmet
odkupa,
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano;
8. pisno izjavo ponudnika, če je le-ta
najemnik stanovanja za katerega je interesent za odkup.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih po
oblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati celotno kupnino
na transakcijski račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563, pri UJP Postojna, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
varščino.
8. Drugi pogoji in pravila
1. Stanovanja se prodaja po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v drugi točki tega
razpisa in jo nakazati na UJP Postojna št.
01213-0100002563, do dneva izteka roka,
ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti
v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stanovanja umakne, ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se
ponudnikom vrne plačana varščina, brez
obresti.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na promet nepremičnin in stroške notarskih
storitev plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek
kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun
UJP Postojna št. 01213-0100002563, sicer
se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa
odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem
razpisom je bistvena sestavina pravnega
posla.
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11. Kupljena nepremičnina bo kupcu
izročena v last po plačilu celotne kupnine.
12. V skladu s Stanovanjskim zakonom imajo najemniki ob zamenjavi lastnika
enake pravice iz najemnega razmerja kot do
sedaj, s tem, da imajo predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
13. Najemniki stanovanj, ki so predmet navedenega razpisa imajo v skladu
z Sklepom o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 122/08) pravico do
odkupa pod ugodnejšimi pogoji, to je 20%
nižji vrednosti od tržne vrednosti. Tržna vrednost je vrednost, ki je v tem razpisu določena kot Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja v 2. točki tega razpisa.
14. Postopek odpiranja prispelih ponudb bo vodila komisija v skladu z določili
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).
9. Ogled nepremičnine in informacije
Vse dodatne informacije in pojasnila
v zvezi s prodajo stanovanj ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna
oseba: Olga Smodila, tel 01/70-90-610 ali
01/70-90-616, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si.
Občina Cerknica
Ob-5036/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/27), Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2009, Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka
z dne 8. 4. 2009, in sklepa Komisije za
vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine z dne 29. 6. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt na naslovu Kolodvorska cesta 19, v Pivki, s pripadajočimi zemljišči, in sicer:
– 237/19, stavbišče, v izmeri 385 m2,
– 237/20, dvorišče, v izmeri 112 m2,
– 237/22, dvorišče, v izmeri 627 m2,
– 237/18, poslovna stavba, v izmeri
144 m2, dvorišče, v izmeri 151 m2, dvorišče,
v izmeri 213 m2,
vse vpisane v vl. št. 646, k.o. Radohova
vas.
Predmet prodaje so vsa zgoraj navedena zemljišča skupaj. Skupna površina kompleksa znaša 1632 m2, od tega poslovno
stanovanjski enonadstropni objekt 385 m2,
ter manjši pritlični objekt 144 m2, ostalo so
funkcionalne površine. Skupna uporabna
tlorisna površina poslovno stanovanjskega
objekta znaša 878,44 m2.
V pritličju poslovno stanovanjskega
objekta se nahaja poslovni prostor, v izmeri

46,64 m2, ki je v zasebni lasti in ni predmet
prodaje po tem razpisu.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet prodaje, znaša 275.995,00 EUR.
Kupec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca, nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri
Banki Slovenije, z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis Kolodvorska 19, v Pivki«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem
znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javnega razpisa obdrži v plačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka 3. 8. 2009, do 10. ure, na, naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
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Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb –
Kolodvorska 19 – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe, v sredo dne 5. 8. 2009, ob
12.30, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
št. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem
dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.
pivka.si.
Občina Pivka
Št. 2009/000380
Ob-5037/09
Občina Žalec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07), 24. člena Statuta
Občine Žalec, (Ur. l. RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05, 23/06) in sklepa Občinskega sveta
Občine Žalec, št. 465-02-0022/2008 z dne
1. julija 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel.
03/713-64-14, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč
v k.o. Žalec: parc. št. 302/1 pot, v izmeri 230 m2, parc. št. 357 travnik, v izmeri
2417 m2, parc. št. 360/1 travnik, v izmeri 1015 m2, parc. št. 361 travnik, v izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik, v izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik, v izmeri
5301 m2, parc. št. 368/1 travnik, v izmeri
407 m2, parc. št. 368/2 travnik, v izmeri
3002 m2, parc. št. 369/1 neplodno, v izmeri 254 m2, parc. št. 369/2 travnik, v izmeri
548 m2, vse do celote in parc. št. 1965/4 pot,
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v izmeri 2679 m2, do 1012/2679. Skupna
izmera nepremičnin, ki so predmet prodaje
je 20.543 m2.
Vsa zemljišča so z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
ter njegovimi spremembami in dopolnitvami
opredeljena kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju, namenjena za proizvodne
dejavnosti.
Nepremičnine parc. št. 357, 360/1, 361,
362, 363, 368/1 in 368/2, vse k.o. Žalec, so
obremenjena z zakupnim razmerjem za določen čas do 31. 12. 2009.
Izhodiščna cena: 616.290,00 EUR brez
DDV.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Zemljišča se prodajajo v kompleksu
in so namenjena za izgradnjo obrtne cone.
3.3. Zemljišča so komunalno neurejena.
Kupec je dolžan v roku treh let od sklenitve
pogodbe vložiti minimalno 35 €/m2 v obliki
izgradnje komunalne infrastrukture, pri tem
mora pridobiti vsa potrebna soglasja, projekte in gradbena dovoljenja za kompletno
izgradnjo komunalne opreme ter zagotoviti
kvalitetno izvedbo, skladno s projekti in pogoji vseh soglasjedajalcev. Za izpolnitev te
obveznosti se bo s kupcem sklenila posebna
Pogodba o opremljanju, kjer bo opredeljeno
tudi zavarovanje predvidenega roka in obsega del ter zavarovanje za dobro izvedbo
del in odpravo napak v garancijskem roku.
V primeru, da stranki ne skleneta Pogodbe
o opremljanju v roku treh mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, se šteje, da je
pogodba razvezana in se kupcu vrne že plačana kupnina za zemljišča brez obresti.
3.4. Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini
10% ponujene cene na podračun Občine
Žalec št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti
v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Vsebina ponudbe:
4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti
podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša;
4.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni
list), za fizične osebe – fotokopija osebnega
dokumenta.
4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava.
4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
4.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačilu varščine v višini 10% ponujene
cene.
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4.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez
DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna
ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
4.9. Ponudnik mora predložiti pisno in
žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
5. Predložitev ponudbe
5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4. vključno
do 21. julija 2009, do 9. ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
5.2. V primeru več enakovrednih ponudb
bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja
ali jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo.
5.3. Ponudniki so vezani na ponudbo
60 dni od roka, ki je določen za oddajo
ponudb.
5.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Žalec,
Obrtna cona Žalec – sever« na naslov: Občina Žalec, Oddelek za premoženje in splošne zadeve, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
6. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Prodajna pogodba
se bo sklenila pod razveznim pogojem, ki
je izpolnjen kolikor kupec v roku treh mesecev od podpisa kupoprodajne pogodbe
z občino ne sklene pogodbe o opremljanju
ter predloži predpisano zavarovanje. Kolikor
se razvezni pogoj izpolni se pogodba šteje
za razvezano, nepremičnine preidejo v last
občine, občina pa se kupcu obveže vrniti
kupnino brez obresti
7. Ponudnik je dolžan plačati kupnino na
podračun Občine Žalec: 01390-0100004366,
v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se bo opravil zemljiškoknjižni prenos
lastninske pravice.
8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna
pa je vrniti varščino brez obresti.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je
višina ponujene kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št.
26, kontaktna oseba Natja Šketa Miser, tel.
03/713-64-14, ali na elektronski naslov natja.sketa-miser@zalec.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi s predmetom
prodaje je možen po predhodnem dogovoru.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. julija 2009, ob 9.30, v sejni sobi Občine
Žalec.
Občina Žalec
Št. 2009572
Ob-5040/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,

74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) ter sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 13. 5.
2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori:
a) Predmet prodaje je poslovni prostor,
na naslovu Gosposka 1 in1a, Celje, vpisan
v podvložek št. 2457/12, k.o. Celje, id.št.
12.E nestanovanjska raba 103,25 m2, s kletjo Na okopih 2C in 2D, vpisano v podvložek
št. 2531/24, k.o. Celje, id.št. 33.E nestanovanjska raba 43,12 m2. Poslovni objekt leži
v območju ZN Staro mestno jedro.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
80.000,00 EUR oziroma 546,56 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa.
b) Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti, na naslovu Cankarjeva 8, Celje v površini 12,92 m2, vpisan v podvložek
št. 2488/2, k.o. Celje, id.št. 1.E. Objekt leži
v območju ZN Staro mestno jedro.
Izklicna cena poslovnega prostora je
6.042,00 EUR oziroma 467,64 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2%, davek na promet z nepremičninami ki ga plača kupec.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, najkasneje do 22. 7. 2009 do
12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj - Javno zbiranje ponudb - prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izklicne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– za najemnike – potrdilo o poravnanih
obveznostih do Mestne občine Celje,
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– dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7200005-10000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene
nepremičnine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik
dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez
vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi
ponudniki seznanjeni in se strinjajo.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 23. 7. 2009 ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. 03/42-65-764 (Janko Trobiš),
za ogled poslovnih prostorov pa Oddelek
za splošne zadeve, tel. 03/42-65-670 (Jože
Krulec) od 16. 7. 2009 dalje.
Mestna občina Celje
Št. 602-77/2009
Ob-5044/09
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 100/05 – UPB1,
21/06 Odl Na. US: U-1-2/06-22, 14/07 –
ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up 2925/07, U-1-21/07-18, 76/08,
100/08 – Odl. Us: U-1-427/06-9), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS,
14/07), 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št 84/07, 94/07) in 18. člena Statuta
Občine Lenart (MUV, št. 5/2007), objavlja
Občina Lenart

javni poziv
za javno zbiranje ponudb za ustanovitev
stavbne pravice za gradnjo objekta za
izvajanje programov vrtca v Lenartu
I. Povabilo k oddaji ponudbe
Predmet javnega zbiranja ponudb je:
Ustanovitev stavbne pravice za gradnjo
objekta za izvajanje programov vrtca v Lenartu.
Občina Lenart objavlja javni poziv za javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne
pravice za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca na parc. št. 307/68, 307/71,
205/3 in 208/11, vse k.o. Lenart.
Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 16 let od podpisa pogodbe o stavbni
pravici.
Vabimo vas, da podate ponudbo v skladu
z navodili za izdelavo ponudbe.
Rok za oddajo ponudbe je 28. 7. 2009 do
11. ure, na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah.
II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slov. goricah, ki jo zastopa župan mag. Janez Kramberger, je na podlagi
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/00 in vse nadaljnje spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženjem države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Statuta Občine Lenart (MUV, št.
5/07) in sklepa 20. redne seje Občinskega
sveta Občine Lenart, z dne 28. 5. 2009, objavlja javni poziv za javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo
objekta za izvajanje programov vrtca v Lenartu.
V to namen je razpisovalec izdelal » Navodila za izdelavo ponudbe«.
– Namen razpisa je javno zbiranje ponudb za ustanovitve stavbne pravice na
parc. št. 307/68, 307/71, 205/3 in 208/11,
vse k.o. Lenart v izmeri 2.426,82 m2, kot
posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta, ki bo namenjen izvajanju
programov vrtca.
– Parc. št. 307/68, 307/71, 205/3, in
208/11, vse k.o. Lenart, se nahajajo na zemljišču, ki je v Spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni
list RS, št. 78/04), opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče (parc. št. 307/68,
307/71, 205/3, in 208/11, vse k.o. Lenart).
– Občina Lenart (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu
ponudniku (v nadaljevanju: prevzemnik), ki
bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice izvedel izgradnjo objekta vrtca v skladu
z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.
– Razpisovalec bo podelil stavbno pravico za obdobje 16 let, prevzemnik stavbne
pravice, pa bo na podlagi sklenjene pogodbe
med razpisovalcem in prevzemnikom izvedel izgradnjo objekta v velikosti 1.444,20 m2
neto površine.
III. Opisi in pogoji za gradnjo objekta
1. Prevzemnik stavbne pravice mora na
predmetnem zemljišču zgraditi in opremiti
nov montažni objekt za 6 oddelkov vrtca,
v skladu s predpisi, ki urejajo normative in
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tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca
po priloženi idejni zasnovi. Prostori morajo
biti zgrajeni in opremljeni v skladu z veljavnimi predpisi. Gradnja zajema: gradbeno obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela, ureditev okolja in dobavo ter montažo
opreme prostorov z ustrezno opremo za izvajanje programov vrtca.
2. Prevzemnik se obvezuje pridobiti projektno dokumentacijo ter upravno in tehnično dokumentacijo novega objekta. Razpisovalec mora dati soglasje k omenjeni
projektni dokumentaciji, preden prevzemnik
poda vlogo za gradbeno dovoljenje.
3. Prevzemnik se obvezuje, da bo objekt
zgradil z vsemi komunalnimi priključki in ga
opremil z notranjo in zunanjo opremo in
igrali ter pridobil uporabno dovoljenje v desetih mesecih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, pri čemer je dolžan pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 4 mesecev od
dneva podpisa pogodbe o stavbni pravici.
4. Za 15-letno obdobje se prevzemnik
zaveže z JVIZ Osnovno šolo Lenart, skleniti
najemno pogodbe za najem objekta.
5. Prevzemnik se zavezuje, da lahko
razpisovalec objekt odkupi tudi pred potekom obdobja za katerega je bila dodeljena
stavbna pravica.
6. Prevzemnik mora k ponudbi priložiti
natančen izračun vseh stroškov gradnje in
opreme objekta. V primeru odkupa objekta
pred potekom stavbne pravice, se izračun
uporabi kot osnova za odkup.
7. Na javni poziv se lahko prijavijo domače in tuje pravne in fizične osebe. Ponudba
mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami.
8. Merilo za izbor prevzemnika bo najnižja višina najemnine za v najem dani objekt.
Ob tem mora prevzemnik izpolnjevati vse,
z razpisom zahtevane pogoje. Prevzemnik
mora v ponudbi natančno opredelit višino
najemnine za celotnih 15 let in sicer tako,
da prikaže mesečno in letno najemnino za
celotno obdobje.
9. Za resnost ponudbe mora ponudnik
predložiti originalno bančno garancijo v višini 10% celovite vrednosti objekta, podane
po predračunu v ponudbi. Bančna garancija mora veljati za čas veljavnosti ponudbe.
Razpisovalec bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, ali
– če izbrani ponudnik, ki ga razpisovalec
v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe ne izvrši ali zavrne
sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudbe.
10. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Variantne ponudbe niso
dovoljene.
11. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik
predložiti izpolnjeno razpisno dokumentacijo
oziroma obrazce, zložne po vrstnem redu.
12. Svojo ponudbo mora ponudnik predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za ustanovitev stavbne pravice
za vrtec v Lenartu«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Kuverto ponudnik vloži v glavni
pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
soba 6/I., 2230 Lenart v Slov. goricah ali jo
pošljejo po pošti na prej naveden naslov.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Lenart, najkasneje do 28. 7. 2009 do
11. ure.
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13. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami
(izpolnjene, podpisane in ožigosane vse
obrazce razpisne dokumentacije).
14. Z izpolnjenim obrazcem OBR-3 se
ponudnik zavezuje, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije in da so navedeni
podatki resnični.
15. Z izpolnjenim obrazcem OBR-4, pa
se ponudnik zavezuje in izjavlja:
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal vse davke in
prispevke države v kateri ima svoj sedež;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega-ih transakcijskih računov;
– da bo ponudnik na predmetnem zemljišču zgradil nov objekt in ga opremil v skladu
z zahtevanimi normativi in standardi za izvajanje programov vrtca;
– da bo ponudnik ves odpadni material odvažal samo na deponijo za gradbene
odpadke;
– da bo ponudnik na svoje stroške pridobil vso potrebno projektno, upravno in
tehnično dokumentacijo za izgradnjo novega objekta;
– da je ponudnik seznanjen, da mora
k projektni dokumentaciji pridobiti soglasje
razpisovalca;
– da bo ponudnik poskrbel, da se bo za
15 letno obdobje z JVIZ Osnovno šolo Lenart sklenila najemna pogodba za objekt;
– da bo ponudnik zgradil objekt z vsemi
priključki in ga opremil z notranjo in zunanjo opremo in igrali ter okoljem v desetih
mesecih po pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja;
– da se ponudnik strinja, da lahko razpisovalec objekt odkupi tudi pred potekom
obdobja za katerega je bila ustanovljena
stavbna pravica;
– da bo ponudnik pri pripravi ponudbe in
izvedbi objekta v celoti upošteval izdelano
idejno zasnovo ter ostalo veljavno zakonodajo;
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
(2003–2008) zgradil in predal namenu najmanj 3 objekte za namen varstva otrok (vrtci), šolstva (šole, telovadnice), zdravstva
(zdravstveni domovi, ambulante, bolnice),
kulture (kulturni domovi, knjižnice), socialne-
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ga varstva (domovi za starejše), pri čemer
noben od teh objektov ne sme imeti končne
investicijske vrednosti pod 500.000,00 EUR,
vključno z DDV.
– Razpisovalec lahko zahteva od ponudnika, katerega ponudba je najugodnejša,
da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo uradnih listin v originalu, prav tako
pa lahko zahteva predložitev drugih dokazil
o zatrjevanih dejstvih iz ponudbe.
16. Pojasnila glede vsebine in pogojev
iz razpisne dokumentacije sme ponudnik
zahtevati v pisni obliki od kontaktne osebe
navedene v javni objavi.
Razpisovalec bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja v zvezi z javno objavo, ki jih bo
dobil najkasneje 7 dni pred rokom za oddajo ponudb.
17. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje
župan Občine Lenart.
Razpisovalec lahko od ponudnika, ki je
podal nepopolno ponudbo zahteva dopolnitev ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Rok za dopolnitev ponudb je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev.
Kolikor komisija oceni, da bi za dodelitev
stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel
pogajanja.
18. Izbrani prevzemnik bo moral skleniti
ustrezno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
odločitvi o izboru in prejemu poziva razpisovalca k sklenitvi pogodbe.
19. Ponudnik mora pripraviti en izvod
ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo
in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
20. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu
z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Kolikor ponudba ni
sestavljena tako, kot je določena v razpisni
dokumentaciji, ima komisija pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.
21. Ponudba mora veljati najmanj do
podpisa pogodbe za ustanovitev stavne
pravice oziroma do 28. 10. 2009.
22. Občina Lenart si pridržuje pravico,
da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe, kadarkoli ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti. Razpisovalec ni obvezen skleniti
pogodbe z najboljšim oziroma z nobenim
od ponudnikov.

23. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave v Uradnem listu RS, v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 6/I., 2230
Lenart v Slov. goricah. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Lenart, na naslovu: www.lenart.si
24. Informacije o javnem zbiranju ponudb,
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart, pri
Jožetu Dukariču, na tel. 02/729-13-17.
Občina Lenart
Ob-5010/09
Skladno s 124. členom Zakona o trgu
finančnih instrumentov, družba Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4, Novo mesto, objavlja naslednja
obvestila:
Dne 13. 5. 2009 smo od družbe Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Slovenčeva 97, Ljubljana, prejeli obvestilo
o pridobitvi pomembnega deleža s katerim
nas je družba obvestila, da je dne 6. 5. 2009
pridobila 22.515 delnic izdajatelja Begrad
d.d. Novo mesto, z oznako BEGR, kar predstavlja 7,51% vseh delnic družbe.
Dne 23. 6. 2009 smo od družbe Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Slovenčeva 97, Ljubljana, prejeli obvestilo
o pridobitvi pomembnega deleža s katerim
nas je družba obvestila, da je dne 17. 6.
2009 pridobila 9.200 delnic izdajatelja Begrad d.d. Novo mesto, z oznako BEGR,
kar predstavlja skupaj z že prej pridobljenimi delnicami 10,57% vseh delnic družbe.
Po opravljenih transakcijah ima družba Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Slovenčeva 97, Ljubljana, 31.715 delnic izdajatelja Begrad d.d. Novo mesto, z oznako
BEGR, kar predstavlja 10,57% vseh delnic
družbe.
Begrad d.d. Novo mesto
Ob-5011/09
V skladu z drugim odstavkom 117. člena in 124. členom ZTFI (Uradni list RS
št. 67/07, 100/07 – popr., 68/08 in 49/09)
uprava družbe DAIMOND Trgovina in zastopanje d.d. Žnidarčičeva 19, Šempeter
pri Gorici, obvešča o spremembi deležev.
Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Trdinova
4, Ljubljana je dne 26. 5. 2009 prenesla
61.278 delnic (23,74% glasovalnih pravic)
izdajatelja družbe DAIMOND Trgovina in
zastopanje d.d. Žnidarčičeva 19, Šempeter
pri Gorici, na družbo ODDUS d.o.o. Trdinova 4, Ljubljana.
Daimond trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe Dragan Valenčič, direktor
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-5107/09
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000 Ljubljana objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1.1. do 31.12. 2008
Zap.
št.

Postavke

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

5.

Drugi prihodki

Znesek
v EUR

15.491

958

Celotni prihodki

16.449

II.

Odhodki

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev ter drugi stroški in izredni
odhodki

16.210

Celotni odhodki

17.323

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

1.113

874

sredstva in viri sredstev na dan 31.12.2008
Zap.
št.

Postavke

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

1.783

4.

Denarna sredstva na računih

3.166

5.

Druga sredstva
Skupaj sredstva

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek
v EUR

4.949

1.168

32.350

33.518
Zeleni Slovenije

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2009-2
Ob-4361/09
1. Pravila Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije SKVNS Sindikata družbe KVNS
– G7 Posavje, Cesta krških žrtev 135c,
Krško, ki ga zastopa predsednik Ferdinand
Uršič, ki so bila z odločbo, šifra 101-4/2005,
z dne 11. 3. 2005, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 79,
pri Upravni enoti Krško, CKŽ 14, Krško, se
vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-8/2009-3
Ob-4633/09
Pravila sindikata z imenom SKEI Iskra
elektrozveze d.o.o., Ljubljana, s sedežem
Stegne 11, Ljubljana, se z dnem 10. 3.
2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana. Pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Šiška, pod zaporedno
št. 9.
Št. 101-4/2009-4
Ob-4792/09
V evidenco statutov, ki jih ima v hrambi
Upravna enota Kamnik se vpiše sprememba
imena sindikata Zavoda za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, s sedežem v Kamniku, Novi trg 43/A. Novo ime sindikata se
glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Centra za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
(skrajšano ime: SVIZ CIRIUS Kamnik).
Sprememba je vpisana v evidenco pod
zap. št. 53 z dne 12. 6. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5004/09
Ime medija: Šolski razgledi.
Izdajatelj: Šolski razgledi, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana.
Imetniki deležev v osnovnem kapitalu
družbe:
– 62,79-odstotni delež: Šolski razgledi,
d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana,
– 37,21-odstotni delež: Lučka Lešnik,
Katreževa pot 20, Ljubljana.
Organa upravljanja sta skupščina in direktor.
Direktorica je Lučka Lešnik.

Stran
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Objave gospodarskih družb
Št. 7/2009
Ob-4995/09
Upravi družb Slovenijales d.d. in Lesnina
LGM d.d. v skladu s 586. členom Zakona
o gospodarskih družbah obveščata delničarje, da je bila dne 23. 6. 2009 predložena pogodba o pripojitvi družbe Lesnina LGM d.d.
k družbi Slovenijales d.d. pristojnemu registrskemu organu in da je bila le-ta dne 24. 6.
2009 tudi objavljena na sodno/poslovnem
registru (AJPES). Upravi družb Slovenijales d.d. in Lesnina LGM d.d. še opozarjata
delničarje na njihove pravice iz drugega in
tretjega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Slovenijales d.d.
Generalni direktor
Lesnina LGM d.d.
Direktor
Ob-5053/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), samostojna
podjetnica Tempus Aksana Vrhovšek s.p.,
s sedežem, na naslovu Štrekljeva ulica 40,
2000 Maribor, matična številka 3013928000,
obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od
dneva objave v Uradnem listu RS, pričela
postopek pri registrskem sodišču za prenos
podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodni register bo
podjetnica prenehala opravljati dejavnost
kot s.p., podjetje podjetnice pa bo v skladu
s pogodbo o prenosu podjetja preneseno na
novo ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Tempus Aksana Vrhovšek s.p.
Ob-5035/09
Na podlagi ZGD-1 sta edina družbenika
Izeta Crnkić in Nihad Crnkić, oba stanujoča
Hrušica 209, 4276 Hrušica, dne 19. 6. 2009,
sprejela sklep o začetku postopka redne
likvidacije družbe Trnova, Crnkić in Crnkić,
storitve in trgovina, d.n.o., Hrušica, matična
številka 1254979000, sedež in poslovni naslov: Hrušica 209, 4276 Hrušica. Od tedaj
dalje družba uporablja v svoji firmi pristavek
»v likvidaciji«. Razlog za prenehanje družbe
so negativni poslovni trendi, ki kot posledica bistvenega upada tekočega poslovanja,
onemogočajo nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov
je 60 dni od objave tega sklepa v Uradnem
listu RS. Za likvidacijskega upravitelja družbe je imenovan dosedanji direktor družbe
Nihad Crnkić. Likvidacijski upravitelj poziva
morebitne upnike, da svoje terjatve do družbe prijavijo v roku 60 dni od te objave na
naslov: Likvidacijski upravitelj Nihad Crnkić,
Hrušica 209, 4276 Hrušica.
Likvidacijski upravitelj
Nihad Crnkić
Ob-5074/09
Na podlagi 412. člena ZGD-1, likvidacijska upraviteljica družbe IPRK Inštitut za poslovno rast in kreativnost, d.o.o. – v likvidaciji, Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Srg 2009/ 16785 z dne

23. 6. 2009, vpisan začetek postopka redne
likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe,
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijsko upraviteljico, Godina Košir Ladejo, na sedež družbe IPRK Inštitut za poslovno rast in kreativnost, d.o.o. – v likvidaciji, Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana,
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
obstoj in višino terjatev.
IPRK d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Godina Košir Ladeja

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4996/09
»Skupščina družbe JALIA, svetovanje in
investiranje, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska
cesta 52, je dne 22. 6. 2009 sprejela sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki znaša
2.550.045,12 EUR za znesek 525.947,25
EUR na znesek 2.024.097,87 EUR.
Vse upnike družbe se poziva, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.«
JALIA, svetovanje in investiranje, d.o.o.
direktor Stojan Žibert
Št. 9
Ob-5046/09
Na podlagi 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) obveščamo, da je
skupščina družbe Avizo d.o.o., dne 24. 6.
2009 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala iz 179.436 EUR na 7.500,00
EUR. Vse upnike se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Avizo d.o.o.

Sklici skupščin
Št. 15/09
Ob-4997/09
V skladu s 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD
-1C) ter na podlagi 7.3. in 7.4. točke Statuta
delniške družbe, uprava družbe sklicuje
15. skupščino delniške družbe
Integral AP Tržič d.d.,
ki bo v sredo, 12. 8. 2009, ob 13. uri na
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za
predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar, za preštevalca glasov se izvoli Irena
Bertoncelj, za sestavo notarskega zapisnika
se potrdi notarka Marjana Tičar Bešter.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta
ter sprejem sklepa o pokrivanju izgube ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2008.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2008.
2. skupščina se seznani s poročilom
NS o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2008.
3. skupščina se seznani s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni v letnem poročilu za leto 2008.
4. bilančna izguba v višini 37.084,00
eur se pokriva v breme drugih rezerv iz
dobička.
5. podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2008.
3. Spremembe in uskladitev statuta družbe z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
– SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih
družbah.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
I/1. Zaradi spremembe sedeža družbe
in uskladitve stanja s sodnim registrom, se
spremeni točka 1.1. in se glasi:
Družba Integral Avtobusni promet Tržič,
d.d. Mlaka 4 (štiri), Tržič … Ostali tekst točke
ostane nespremenjen.
Spremeni se točka 2.4. in se glasi:
Naslov sedeža družbe je Mlaka 4 (štiri),
Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
I/2. Spremeni se dejavnost družbe in
uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 (Uradni list RS, št.
17/08).
V statutu se točka 3.1. spremeni in
glasi:
Dejavnosti družbe so:
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
45.320 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
47.789 Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah s tekstilijami in
obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
47.990 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski
potniški promet
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49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drugi cestni
potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni
obrati
56.300 Strežba pijač
52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih in najetih nepremičnin
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev
potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
II/1. Vpis firme v sodnem registru se
uskladi z 2.1. točko statuta in se pravilno
glasi: Firma družbe je: Integral Avtobusni
promet Tržič, d.d.
4. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
I/1. Za način izvedbe prehoda na evro se
uporabi preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala družbe v skladu
z 172. členom ZGD-1.
I/2. Nominalni znesek delnice po preračunu znaša 4,17 eura. Obstoječi osnovni
kapital po preračunu znaša 231.735,24 eurov. Medsebojna razmerja med pravicami
povezanimi z delnicami ter razmerje glasovnih pravic se ne spremeni. Za znesek
zmanjšanja osnovnega kapitala, ki po preračunu znaša 231.735,24 eurov se povečajo
kapitalske rezerve v višini 162,61 eura.
I/3. V skladu z predlagano točko I/3. in
I/4. se v statutu spremeni točka 4.1., ki se
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 231.735,24
(dvestoenaintridesettisočsedemstopetintrideset 24/100) eura in je razdeljen na 55.572
(petinpetdesettisočpetstodvainsedemdeset)
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 (štiri 17/100) eura, ki so prosto
prenosljive in dajejo imetniku en glas.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mlaka 4,
Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Delničarje pozivamo, da razumno utemeljene nasprotne predloge in pripombe pošljejo upravi družbe v pisni obliki v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine, na naslov
Integral AP Tržič d.d., Mlaka 4, 4290 Tržič.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralni

klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana ter
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo, najkasneje 3 dni
pred skupščino na sedež družbe Mlaka 4,
4290 Tržič.
Pooblaščenci delničarjev morajo prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
najmanj eno uro po prvem sklicu v istem
kraju z istim dnevnim redom, na kateri se
veljavno odloča z večino prisotnih glasov.
Integral AP Tržič, d.d.
uprava
Št. 12
Ob-5005/09
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
22. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 20. 8. 2009, ob 16. uri,
v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba
528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe in poročila revizije za leto 2008.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2008.
4. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2008 je 1.378.815,08 EUR.
– del dobička iz leta 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005 v višini 400.000,00 EUR se
razdeli za dividende, kar znaša 800,00 EUR
bruto na delnico. Dividende bodo izplačane
delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan skupščine v roku 60 dni po skupščini.
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 20. 8. 2009
ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 20. 8. 2009, do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
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Št. 1/2009
Ob-5006/09
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
19. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, v sejni
sobi družbe, ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev prisotnosti.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoča
skupščine Marinela Jankovič in dve preštevalki glasov, Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Na seji skupščine bo prisostvovala
notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom 2008, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2008.
Predlog sklepa št. 2: skupščina podeli
razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
3. Odločitev o delitvi bilančnega do
bička.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in nadzornega sveta se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2008 v višini 2.842.034,14 EUR
uporabi za naslednje namene:
– 356.429,25 EUR se nameni za izplačilo
dividend (2,25 EUR na delnico). Do izplačila
dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih
skladov, d.d., Koper, na dan 4. 9. 2009. Dividende se izplačajo najkasneje v roku 30 dni
po sprejemu sklepa na skupščini.
– 2.485.604,89 EUR ostane nerazporejeno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2009
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Kolikor revizijska družba bistveno spremeni
dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na
dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen
imenovati drugega revizorja.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj
z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu uprave
družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva
sklica skupščine naprej vsak delovni dan, od
9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini
imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te,
na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
Ob-5033/09
Direktor družbe Autoemona zastopstva in servisi, d.d., Celovška cesta 252,
Ljubljana, matična številka 5144132000, na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06
in št. 42/09) in na podlagi 39. člena Statuta
družbe, sklicuje
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17. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v sredo 12. 8. 2009, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Celovška cesta 252.
Direktor in nadzorni svet predlagata naslednji dnevni red in predloge za sprejemanje sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2008 z računovodskimi pojasnili, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, seznanitev s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2008.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se
delničarji pred skupščino prijavijo, tako, da
pisna prijava in pooblastilo prispe v upravi
družbe najkasneje v ponedeljek 10. 8. 2009,
do 12. ure, dopoldne in so na ta dan po
stanju centralnega registra vrednostnih papirjev kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe. Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilo za
leto 2008, in poročilom nadzornega sveta, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan, od 13. do 14. ure.
Autoemona zastopstva in servisi, d.d.
Ljubljana
direktor
Borut Sedej
Ob-5034/09
Na podlagi točke Č. šestega poglavja
statuta delniške družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 10. 8. 2009, ob 12.
uri, na sedežu družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Valerija Drev,
ter preštevalka Petra Kotnik. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2008; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2008; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d. se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe za poslovno leto
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2008 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2008.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. med poslovnim letom 2008.
V skladu s prvim odstavkom 294. člena ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe SGP
Kograd-IGEM Dravograd, d.d. v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni
dobiček za leto 2008 v višini 798.214,74 €
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2009 revizijsko družbo Valuta, družba za
revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci
delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi
s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora
biti priloženo prijavi za skupščino, ki se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost,
in prevzeli glasovnice 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 zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
čez 0,30 minut, z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2008, revidirane ra-

čunovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2008,
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd d.d., Selovec
83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Ob-5042/09
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ –
Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava sklicuje
13. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 26. 8. 2009, ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Ida Ravšelj in Suzana Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilo z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah ter
podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini
1.640.006,58 EUR, se razporedi za druge
rezerve iz dobička.
3. Izvolitev predstavnikov delničarjev
v nadzorni svet.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina odpokliče naslednje člane
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
Tomaž Schara – na podlagi odstopne izjave,
Marko Brezigar in Iztok Puš.
Skupščina izvoli člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Matic Tasič,
Robert Bužan in Ivan Gosarič. Mandat začne teči z dnem sprejema sklepa in traja do
vključno 30. 8. 2011.
4. Sprejem sklepa o izplačilu nadome
stila(sejnine) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Nadzorni svet in uprava družbe predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi sejnina:
– Predsedniku nadzornega sveta se izplača sejnina v višini 357,50€ bruto.
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– Članom nadzornega sveta se izplača
sejnina v višini 275,00 € bruto.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo IN – REVIZIJA, Družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova
11 A, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem in njihovo obrazložitvijo, bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa o kateri
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zahtevo morajo poslati najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke
o zadevah družbe, ki so potrebne presojo
dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor družbe
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
Ob-5043/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.,
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v petek, 21. 8. 2009, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše in
Mirko Stojanović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah ter
podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008, v višini
22.329,00 EUR, se razporedi za druge rezerve iz dobička.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik med 9. do
14. uro, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.
varnost-vic.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
direktor
Rajko Makarič
Št. 5/09
Ob-5045/09
V skladu z določili 29., 31. in 38. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 9. 7. 2009 sklicuje uprava družbe
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34. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 8. 2009, ob 11. uri
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca
glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda;
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme
dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja
skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem neodvisnega revizorja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu in podelitev razrešnice zpravi družbe ter nadzornemu svetu
družbe;
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s potrjenim
letnim poročilom za poslovno leto 2008,
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu
poročilu družbe.
b) Skupščina ugotavlja, da je družba
v letu 2008 ustvarila bilančni dobiček v znesku 5,155.860,32 EUR, ki ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
3. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom Službe notranjega revidiranja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu;
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom Službe notranjega revidiranja ZM d.d. za poslovno leto 2008 in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Maribor d.d.;
Predlog sklepa: spremenijo in dopolnijo
se določila 17. člena (VI. Poglavje: Sredstva
in viri sredstev družbe), 31., 34., 38., 41., 47.
in 54. člena (VIII. poglavje: Upravljanje in organi družbe) Statuta Zavarovalnice Maribor
d.d. v predloženem besedilu.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2009;
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 se na
predlog nadzornega sveta družbe imenuje
revizijsko družbo Ernst & Young Ljubljana.
6. Določitev sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta;
Predlog sklepa: sejnina za predsednika nadzornega sveta družbe znaša 357,50
EUR, za člana nadzornega sveta pa 275,00
EUR.
7. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 31. 7. 2009 vpisani
v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do petka 7. 8. 2009, oziro-
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ma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 7. 8. 2009, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, je na vpogled
v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlogi delničarjev: morebitne nasprotne predloge naj delničarji, kolikor želijo, da
bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe
pisno z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

d) O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 161.197,36 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
e) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2008 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2008 in poročilo
nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 14, vsak delavnik od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani,
po stanju na dan 6. 8. 2009, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, do
10. avgusta 2009. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA d.d.
uprava
Bernard Osvald

Ob-5047/09
Na podlagi 7.3. člena Statuta sklicuje
uprava družbe KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec

Ob-5065/09
Na podlagi 13. člena Statuta družbe Slovenijavino d.d., Frankopanska 11, Ljubljana,
sklicuje uprava družbe

14. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 12. avgusta 2009, ob 16. uri,
v prostorih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2008.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša
194.963,86 EUR.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini 33.766,50 EUR se razdeli za dividende
delničarjem, ki so na presečni dan vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi.
Delničarjem se do dne 31. 12. 2009 izplača
dividenda, ki znaša 1,5 EUR bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz ostanka čistega
dobička poslovnega leta 2008.
č) Članom nadzornega sveta se zaradi
recesije v gospodarstvu ne izplača nagrada
za delo v letu 2008.
Predsedniku uprave se zaradi recesije
v gospodarstvu ne izplača nagrada za delo
v letu 2008.

12. redno skupščino družbe
Slovenijavino, podjetje za trgovino
in storitve d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2009, ob 10. uri na sedežu družbe Ljubljana, Frankopanska 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in enega
preštevalca glasov se izvolita osebi po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Poročilo o odkupu lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
o nakupu lastnih delnic.
3. Seznanitev s sprejetim poslovnim poročilom, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter odločanje o nagradah članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvah in sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2008.
b) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2008 znaša 9.360,18 EUR in
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008.
d) Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov izplača nagrada v višini 11.000,00 EUR neto v razmerju plačila
sejnin.

* Predlagatelja sklepov pod točko 2., 3.
sta uprava in nadzorni svet.
* Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
* Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
˙trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
* Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
* Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje eno uro kasneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo lahko sklepe
sprejemala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
* Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
* Gradivo za skupščino je na voljo na
sedežu družbe, vsak delovnik od 10. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahaja letno poslovno poročilo uprave
za leto 2008 s priloženo bilanco uspeha in
bilanco stanja za leto 2008 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila in poročilo uprave o nakupu lastnih
delnic.
Slovenijavino d.d.,
uprava družbe
Št. 102/2009
Ob-5106/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 67. členom
Statuta delniške družbe Surovina Holding
d.d., sklicujem
skupščino delničarjev družbe
Surovina Holding d.d.,
ki bo 21. 8. 2009, ob 10. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe Surovina
Holding d.d. in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje odvetnica Ada Gole Grandovec, za
preštevalca glasov se imenujejo osebe po
predlogu uprave.
Na skupščini družbe je prisotna notarka
Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, s poročilom revizorja,
poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, ter seznanitev z poročilom
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in odločanje o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
2.2. Skupščina se seznani s poročilom
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
lastnih delnic.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu za leto 2008 podeljuje razrešnico.
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3. Pooblastilo upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina pooblašča upravo za
nakup lastnih delnic za dobo 36 mesecev,
katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic ne sme
biti nižja od 179,33 EUR in ne višja od 20%
nad knjigovodsko vrednostjo delnice.
Družba ne bo pridobivala in odsvajala
lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak tudi zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi, zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe in zaradi drugih
zakonsko dopustnih namenov.
3.2. Skupščina pooblašča upravo, da
na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki bi bilo
izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila
skupščine družbe.
4. Sprememba dejavnosti družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se spremeni tako,
da se odslej glasi:
– 46.140 posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal,
– 46.150 posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo
in železnine,
– 70.100 dejavnost uprav podjetij,
– 70.220 drugo podjetniško in poslovno
svetovanje,
– 71.129 drugo tehnično projektiranje in
svetovanje,
– 72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
– 74.900 drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti.
5. Sprememba firme
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Spremeni se firma družbe, ki se sedaj glasi: EKOSUR – SL, ekologija, raziskave in razvoj d.d.
Skrajšana firma se sedaj glasi: EKOSUR
– SL d.d.
6. Spremembe statuta družbe in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.
6.2. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta delniške družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
se najpozneje tri dni pred skupščino prijavijo
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pri upravi družbe in ki so na tretji dan pred
dnevom skupščine vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v tajništvu družbe prevzamejo gradivo in glasovnice.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
direktor
Vilko Pešec

Razširitve dnevnih redov
Št. 19/09
Ob-5078/09
Delniška družba Magistrat International
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, na zahtevo
delničarja, katerega lastniški deleži presega dvajsetino osnovnega kapitala, objavlja
razširitev dnevnega reda skupščine delniške
družbe Magistrat International d.d., sklicane
za dne 25. 8. 2009, ob 14. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Kotnikova 28.
Dnevni red se dopolni z novo točko 4.
z naslednjo vsebino:
4. Popravek navedbe števila delnic družbe in uskladitev statuta družbe
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je kapital družbe Magistrat International d.d. razdeljen na 7363
kosovnih delnic.
4.2. Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe Magistrat International d.d.:
Spremenita se člena VIII. B in VIII. C statuta tako, da glasita:
VIII. B Osnovni kapital je razdeljen na
7.363 (sedemtisočtristotriinšestdeset) navadnih imenskih delnic. Od tega je 7.363
(sedemtisočtristotriinšestdeset)
delnic
prve emisije razreda A od serijske številke
000001 (nič-nič-nič-nič-nič-ena) do 7.363
(sedemtisočtristotriinšestdeset).
VIII. C Družba ima 7.363 (sedemtisoč
tristotriinšestdeset) kosovnih delnic.
Dosedanja točka 4. Razno postane točka
5. Razno
Gradivo k zgoraj navedeni točki dnevnega reda je od dneva objave razširitve
dnevnega reda dalje in do dneva zasedanja skupščine 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.
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Zavarovanja terjatev
SV 396/09
Ob-5025/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 396/09, opr. št.
DK 4/09 z dne 29. 6. 2009, je bila nepremičnina-trostanovanje z ident. št. 1886-102-3.E,
v izmeri 65,96 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjskega objekta, Cesta
Borisa Kidriča 11a, Zagorje ob Savi, stoječega na parc. št. 917/3, k.o. Zagorje mesto, last zastavitelja Sihur Simona, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0403-S-36/1-2658/93, in prodajne pogodbe opr. št. SV 377/09, sklenjene dne
18. 6. 2009, s Sihur Hajnalko, kot prodajalko, in Sihur Simonom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 33.000,00 EUR, z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 550/2009
Ob-5026/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 1. 7. 2009, opr. št. SV 550/2009,
je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v skupni izmeri 61.20 m2, v 2. nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Kolodvorska cesta 7, Kranj,
z ident. št. stavbe 27, stoječe na parc. št.
1240/2, k.o. Kranj, last zastaviteljice Micove
Milevke, roj. 6. 2. 1966, Kolodvorska cesta
7, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2202/1-06/92,
z dne 17. 12. 1992, pogodbe o nakupu stanovanjske enote z dne 4. 6. 1997 prodajne
pogodbe z dne 18. 11. 1997, in prodajne pogodbe z dne 20. 1. 2005, zastavljeno v korist
zastavnega upnika Stanovanjska ustanova
delavcev v obrti – OOZ Kranj, s sedežem
v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 37, matična
številka 1118242000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR s pripadki, z obrestmi v višini stopnje rasti cen
življenjskih potrebščin, povečano za 1%-no
realno letno obrestno mero ter s končno zapadlostjo glavnice najkasneje zadnjega dne
v mesecu avgustu 2024.
SV 1044/2009
Ob-5027/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1044/2009 z dne
10. 6. 2009, je stanovanje št. 5, v izmeri
85,18 m², v hiši v Mariboru, Smetanova
32 – parc. št. 1474, k.o. Koroška vrata,
last Mlinarič Robija, na temelju prodajne
pogodbe št. PB-MR-03/2009 z dne 22. 5.
2009, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d.,

za zavarovanje denarne terjatve v znesku
100.000,00 EUR s pp.
SV 812/09
Ob-5028/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 812/09 z dne 24. 6.
2009, je bila zastavljena nepremičnina –
ident. št. 1737-490-12 – stanovanje št. 5
s kletjo in podstrešnim prostorom, v stavbi
na lokaciji Miklošičeva cesta 20, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2470, k.o. Tabor, ki je
last zastavitelja Tomaž Čad – odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, matična št.
1296027000, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 12. 11. 2004. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična št. 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 500.000,00 EUR
s pripadki.
SV 204/2009
Ob-5029/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje
Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 204/2009
z dne 2. 7. 2009, je bilo stanovanje številka št. 14, na naslovu Tomšičeva cesta
10a, pošta Velenje, stanovanje se nahaja
na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 2394,
k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
stanovanjske hiše, na naslovu Tomšičeva
cesta 10a, pošta Velenje, ki je v lasti zastavitelja Venišnik Željka, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o nakupu stanovanja št.
5/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
GIP Vegrad Velenje in Venišnik Željkom kot
sovložek, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 60.000,00 EUR, s pogodbeno
obrestno mero 5,75%. Po poteku tega roka
bo kreditodajalec kreditojemalcu predlagal
obrestno mero. V primeru, da stranki ne dosežeta dogovora, velja po poteku tega roka
obrestna mera, sestavljena iz 3-mesečnega
Euribora na dan 26. 6. 2011, ter pribitka
v višini najmanj 2,75%, z obrestmi, ki tečejo
od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 5. 2014,
z možnostjo odpoklica terjatve, morebitnimi zamudnimi obrestmi, z vsemi ostalimi
stroški kot izhaja iz sporazuma in pogodbe,
zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
v korist zastavnega upnika Raiffeisenbank
Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit
beschrankter Haftung, A 9141 Eberndorf,
enolična identifikacijska številka 1870653,
do celotnega poplačila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 126170/2008
Os-4688/09
Okrajnemu sodišču v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika KOP Brežice d.d., Cesta
Prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Elo
Koželj, Zadružna ulica 1, Črenšovci, zaradi
izterjave 349,30 EUR, po izvršitelju Janku
Zorčiču, dne 2. 6. 2009 zarubilo nepremičnino, to je:
– stanovanje št. 29 v VI. nadstropju
stanovanjskega bloka na Kregarjevi ul. 1
v skupni izmeri 58,21 m2. Stanovanje obsega kuhinjo, 3 sobe, hodnik, WC, kopalnico,
shrambo, balkon in druge prostore. Blok stoji na parc. št. 1/19, ZKV 347, k.o. Trnje, ki je
v lasti dolžnice Ele Koželj, Zadružna ulica
1, Črenšovci.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 6. 2009
VL 22987/2009
Os-4655/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 22987/2009
z dne 26. 2. 2009, je bil dne 15. 5. 2009
opravljen v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžnici Nevii Čarman, Savska Loka 9, Kranj, zaradi izterjave
8.752,70 € s pripadki, rubež nepremičnine,
to je stanovanja št. 1, na naslovu Savska
Loka 9, Kranj, v izmeri 19,85 m2, v lasti
dolžnice Nevie Čarman, Savska Loka 9,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2009
In 768/2002, 755/2003, 783/2003,
1231/2003
Os-4653/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 3. 1999 opr. št. In 768/2002 je bil
dne 21. 6. 2006 opravljen v korist upnika Župevec Roberta s.p., Mizarstvo, Iška loka 54,
Ig pri Ljubljani, rubež lokala nahajajočega se
v okviru Poslovno stanovanjskega objekta
v območju urejanje MS 1/3 v Občini Moste
– Polje, parc. št. 1/9, 1/10, 32/2, 34/3, 36/4,
3773, 40/3, 41/3, 42/3, 44/3, 47/2, 1252
in 1254 k.p. Nove Jarše v pritličju objekta,
številka: BL-8 v velikosti 35,36 m2 s pripadajočo garažo številka B 10 v velikosti
15,49 m2 in shrambo, številka S 10 v velikosti 8,38 m2, ter lokala v okviru trgovsko servisnega objekta na zemljišču parc. št. 1/2,
1/3 , 1/4, 23/1, 24/1, 30/1 in 32/2, k.o. Nove
Jarše, v stanovanjski soseski MS 1/3 Nove
Jarše – lokala z oznako M v izmeri 30,78 m2
(poslovni prostor v pritličju 27,41 m2 in skladiščni prostor v kleti objekta 3,37 m2) last
dolžnika Jakupi Sabit in
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 6. 2003 opr. št. I 2003/06466 je bil
dne 21. 10. 2003 opravljen v korist upnika

Loterija Slovenije d.d., Gerbičeva ulica 99,
Ljubljana, rubež poslovnega lokala v izmeri
27,13 m2, na naslovu Gradnikove brigade
10, Ljubljana, v stanovanjski soseski MS
1/3, Nove Jarše in Okrepčevalnica Kava
bar Teuta, Gradnikove brigade 10, Ljub
ljana, last dolžnika Jakupi Sabita, Kodrova
19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Z 2009/00035
Os-4179/09
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor, je dne 15. 5. 2009 s pričetkom ob
10. uri v zadevi opr. št. Z 2009/00035, Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnico Bezjak Mileno, v Zavoju 32, 2000 Maribor, za
upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek
v Mariboru, Svetozarevska 6, 2000 Maribor,
v kraju Valvasorjeva 38, Maribor, pri dolžniku opravila rubež nepremičnine, poslovne
stavbe, v izmeri 1195 m2, vpisane pri vl. št.
2116, k.o. Tabor, parc. št. 25/6, ki se nahaja
na Valvasorjevi 38, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 2009
In 2008/00905
Os-4820/09
V izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper
dolžnika Galerija S, proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o., Cesta na grad 25, Celje in
Stiplovšek Aleš, Cesta na grad 25, Celje,
zaradi izvršbe na nepremičnino, vas obveščam, da sem dne, 28. 1. 2009 s pričetkom
ob 10.45, na naslovu Trgovski poslovni center City, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
ob prisotnosti Tine Halužan – pooblaščenke
upnika in Boruta Prica – upravnika zgradbe,
opravil rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je poslovni prostor št. K. 1.17, v kleti objekta Trgovsko poslovnega centra City, ki je zgrajen na parc.
št. 1771, k.o. Maribor Grad, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega: desno polovico
poslovnega prostora, površine 109,90 m2,
pripadajoči prostor pred lokalom, površine 4,755 m2 in izložbo št. 33, površine
10,695 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2009
VL 114831/2008
Os-4818/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 114831/2008
z dne 9. 12. 2008, je bil dne 29. 5. 2009,
opravljen v korist upnice Zveze Kranj, d.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, rubež nepremičnine, stanovanja v večstanovanjski
hiši v pritličju velikosti 71,61 m2, na naslovu
Finžgarjeva ulica 4a, Lesce, s pripadajočimi
skupnimi prostori, napravami in funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Klemena Krničarja, Finžgarjeva ul. 4a, Lesce.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 6. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3184/2007
Os-4112/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mateje Stanislave Rot,
Kvedrova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini, stanovanje
št. 63, v IX. nadstropju in shrambo št. 63,
v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 125.e IN 126.E, vpisani
v podvl. št. 330/63, k.o. Nove Jarše, dne 1. 4.
2009, pod opr. št. Dn 3184/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja
z dne 9. 12. 1968, sklenjene med Gradbenimi
industrijskim podjetjem »Gradis«, kot prodajalcem, ter Medjo Rudijem in Medjo Fani, kot
kupcema, za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 125.E in 126.E, vpisni v podvl. št.
330/63, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 27656/2006
Os-4429/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jane Leskošek, Celovška cesta 269, Ljubljana, ki jo zastopa
notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 43, v 5. nadstropju, na naslovu Celovška
cesta 269, Ljubljana, z ident. št. 43.E, vpisani v podvl. št. 3029/43, k.o. Dravlje, dne
24. 4. 2009, pod opr. št. Dn 27656/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne 5. 2. 1986, sklenjene med
Kalan Polonco, Celovška c. 181, Ljubljana
(kot prvo pogodbenica) ter Kurnik Cirilom in
Marico, oba Celovška c. 269, Ljubljana (kot
drugo pogodbenika), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št 43.E, vpisani v podvl. št.
3029/43, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2009
Dn 28913/2005
Os-4430/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

Stran

1854 /

Št.

53 / 10. 7. 2009

zadevi predlagatelja Uršič Stanislava, Celjska
ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 321/36, garaža
v izmeri 14,00 m2, v vl. št. 814, k.o. Bežigrad,
dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 28913/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalko) in Uršič Stanislavom,
Celjska ulica 12, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino parc. št. 321/36, garaža, v izmeri 14,00 m2, v vl. št. 814, 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 2. 6. 2009
Dn 32617/2005
Os-4431/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Slak Mije, Jakčeva ulica 12, Ljubljana,
in Slak Andreja, Vegova 25, Kamnik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za enosobno stanovanje št. 58, v 9. nadstropju, in shrambo št.
58, v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5
v Ljubljani, z ident. št. 115.E in 116.E, vpisano v podvl. št. 330/58, k.o. Nove Jarše, dne
29. 4. 2008, pod opr. št. Dn 32617/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja z dne 13. 11. 1969, sklenjene
med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana in
kupcem Slak Lovrom, Ježica 48a, Ljubljana,
za enosobno stanovanje št. 58, v 9. nadstropju, in shrambo št. 58, v pritličju, na naslovu
Kvedrova ulica 5 v Ljubljani, z ident. št.
115.E in 116.E, vpisano v podvl. št. 330/58,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 28329/2006
Os-4432/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kajtezović Jusufa, Šarhova ulica 8, Ljubljana, ki
ga zastopa notarka Meta Zupančič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5, v 1. nadstropju, na naslovu Šarhova ulica 8, Ljubljana,
z ident. št. 50.E, vpisani v podvl. št. 1463/50,
k.o. Brinje I, dne 28. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 28329/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 34/1991 z dne 9. 1. 1992, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Ljubljana (kot prodajalcem) in Žorž Heleno, Šarhova 8, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 50.E vpisani v podvl. št.
1463/50, k.o. Brinje I.
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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 2. 6. 2009
Dn 20061/2005
Os-4433/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mihaele Perušek, Tbilisijska ulica 60,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 2, ob Tbilisijski ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št.
4219/2, k.o. Vič, dne 6. 5. 2009, pod opr.
št. Dn 20061/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji garaže
št. 91/73-02/5 z dne 12. 3. 1973, sklenjene
med SGP Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem) in Perušek Francem, Lož 45, Stari
trg pri Ložu (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4219/2, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2009
Dn 10607/2006
Os-4434/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zofije Kejžar, Vidmarjeva ulica 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 36, v 3.
etaži, na naslovu Vidmarjeva ulica 8, Ljub
ljana, z ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
4361/36, k.o. Vič, dne 29. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 10607/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 201/62
z dne 25. 6. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana – Vič – Rudnik ter kupovalko Kejžar
Zofko, Rožna dolina c. III/18, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 36.E,
vpisano v podvl. št. 4361/36, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 22978/2006
Os-4435/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bosnić Fadila, Ulica Martina Krpana 24,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za

stanovanje št. 8, v 3. nadstropju, na naslovu
Ulica Martina Krpana 24, v Ljubljani, z ident.
št. 208.E, vpisano podvl. št. 4507/8, k.o.
Zgornja Šiška, dne 29. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 22978/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Šiška,
in kupovalko Nelo Stefan, Martina Krpana
24/III, Ljubljana, za stanovanje št. 8, v 3.
nadstropju, na naslovu Ulica Martina Krpana
24, v Ljubljani, z ident. št. 208.E, vpisano
v podvl. št. 4507/8, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 23378/2006
Os-4436/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mahkovec Žige, Vojkova 73, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 1, v pritličju, in pomožnega prostora
št. 1, v kleti, na naslovu Privoz 7a, Ljubljana,
z ident. št. 90.E in 91.E, vpisano v podvl. št.
126/48, k.o. Prule, dne 29. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 23378/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o premoženjskih pravicah
in obveznostih z dne 30. 8. 1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Ljubljana Transport in kupovalko Sušnik
Marijo, Privoz 7a, Ljubljana, za stanovanje
št. 1, v pritličju in pomožnega prostora št.
1, v kleti, na naslovu Privoz 7a, Ljubljana,
z ident. št. 90.E in 91.E, vpisano v podvl. št.
126/48, k.o. Prule.
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 29. 5. 2009
Dn 27753/2006
Os-4437/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Martinec Stanislava, Na gmajni 58, Ljubljana, ki
ga zastopa Matejka Ivana Peklaj, Tebra s.p.,
Glavarjeva 45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 613, v 6. nadstropju, s shrambo št.
613, na naslovu Smrtnikova ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 146.E, vpisano v podvl. št.
28786/120, k.o. Dravlje, dne 24. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 27753/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 78-6525 z dne
3. 10. 1978, sklenjene med Giposs SOZD,
Združenim gradbenim podjetjem Ljubljana
(kot prodajalcem) in Udovič Ano, Na gmajni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
58, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 146.E, vpisano
v podvl. št. 2876/120, k.o. Dravlje,
– dodatka o spremembi kupne pogodbe
št. 78-6525 z dne 29. 12. 1978, sklenjenega med Giposs SOZD, Združenim gradbenim podjetjem Ljubljana (kot prodajalcem)
in Udovič Ano, Na gmajni 58, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 146.E, vpisano v podvl. št.
2876/120, 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2009
Dn 23674/206
Os-4438/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Oblak Eme, Jadranska 2, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 3, na naslovu Jadranska ulica 2, Ljubljana, z ident. št.
46.E, vpisano v podvl. št. 4349/46, k.o. Vič,
dne 28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 23674/2996,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 288/63
z dne 25. 4. 1963, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Vič – Rudnik in kupovalko Drobnič
Slavko, Lepi pot 16, Ljubljana, za stanovanje št. 3, na naslovu Jadranska ulica 2,
Ljubljana, z ident. št. 46.E, vpisano v podvl.
št. 4340/46, k.o. Vič,
– darilne pogodbe z dne 10. 12. 1971,
sklenjene med prvo darovalko Drobnič Slavko, Jadranska 2, Ljubljana, in obdarjenko
Drobnič Snežano, Jadranska 2, Ljubljana,
za stanovanje št. 3, na naslovu Jadranska
ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 46.E, vpisano
v podvl. št. 4340/46, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 7902/2006
Os-4439/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vknjižbe pridobitve hipoteke in zaznambe neposredne izvršljivosti ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine,
stanovanje št. 39, v 4. nadstropju, balkona št. 39, v 4. nadstropju in pomožnega
prostora št. 39, v kleti, na naslovu Metoda
Mikuža 8, Ljubljana, z ident. št. 115.E, 116.
E in 117.E, vpisane v podvl. št. 2874/39,
k.o. Bežigrad, dne 28. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 7902/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,

kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2925/92 z dne 20. 7. 1992, sklenjene
med prodajalcem Mestom Ljubljana in kupovalko Posedi Darinko, Ul. Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, za nepremičnine, stanovanje št.
39, v 4. nadstropju, balkona št. 39, v 4. nadstropju in pomožnega prostora št. 39, v kleti, na naslovu Metoda Mikuža 8, Ljubljana,
z ident. št. 115.E, 116.E in 117.E, vpisane
v podvl. št 2874/39, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 27616/2006
Os-4440/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gnezda Ivice, Beblerjev trg 3, Ljubljana, ki
ga zastopa družba Urban d.o.o., Omejčeva 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 68,
v 7. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 3,
Ljubljana, z ident. št. 68.E, vpisani v podvl.
št. 364/686, k.o. Nove Jarše, dne 24. 4.
2009, pod opr. št. Dn 27616/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
MS 12/2-Y-2 13/81 z dne 12. 1. 1981, sklenjene med GIP Gradis TOZD GE Ljubljana
(kot prodajalcem) in Grah Štefanom, Gorica
14, Puconci (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 68.E, vpisani v podvl.
št. 364/686, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljuce postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 3916/2009
Os-4441/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev USZ
d.o.o. v stečaju, Tržaška c. 132, Ljubljana,
ki ga zastopa stečajni upravitelj, odvetnik
Milan Vajda, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, Laboda
d.o.o., Koprska c. 66, Ljubljana in Teleray
d.o.o., Rihtarjeva 38, Ljubljana, ki jih zastopa odvetnica Bojana Ozimek, Komenskega
ul. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe etažne lastnine, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini parc. št. 1696/17, vpisani v vl. št. 3179,
pri nepremičnini parc. št. 240/5, vpisani
v vl. št. 1 in nepremičninah parc. št. 240/10,
240/11, 240/12, 240/13 in 240/14, vpisanih
v vl. št. 3714, vse nepremičnine v k.o. Trnovsko predmestje, dne 11. 5. 2009, pod opr.
št. Dn 3916/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 24. 9. 1977,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajal-
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cem) in Podjetjem za PTT promet Ljubljana
– TOZD PTT Ljubljana, Cigaletova 15, Ljub
ljana (kot kupcem),
– kupne pogodbe z dne 23. 8. 1976,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ljubljansko banko – Podružnica
Ljubljana, (kot kupcem),
– kupne pogodbe z dne 19. 11. 1973,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in SOP Krško, specializiranim podjetjem za industrijsko opremo n.sol.o., Krško
(kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11.
1988, sklenjene med SOP Krško, specializiranim podjetjem za industrijsko opremo
n.sol.o., Krško (kot prodajalcem) in Ljub
ljansko banko – Združeno banko Ljubljana
(kot kupcem),
– kupne pogodbe z dne 9. 1. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika
Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ljubljansko banko – Centralo Ljubljana, Trg
revolucije S/C, Ljubljana (kot kupcem),
– prodajne pogodbe z dne 7. 2. 1994,
sklenjene med Ljubljansko banko d.d., Trg
republike 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Teleray d.o.o., Bohoričeva 11, Ljubljana (kot
kupcem),
– kupne pogodbe z dne 22. 1. 1976,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in »Kovinarsko« – tovarno industrijske
opreme in konstrukcij, Krško (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11.
1990, sklenjene med »Kovinarsko« – tovarno industrijske opreme in konstrukcij, Krško
(kot prodajalcem) in Ljubljansko banko Leasing d.o.o., Trg revolucije 2, Ljubljana (kot
kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7.
1991, sklenjene med Ljubljansko banko Leasing d.o.o., Trg revolucije 2, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Ljubljansko banko Razvojna banka d.d., Rihtarjeva 38, Ljubljana (kot
kupcem),
– pogodbe o prenosu pravice razpolaganja z dne 5. 10. 1990, sklenjene med Ljub
ljansko banko d.d., Trg revolucije 2, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Ljubljansko banko
– Banko za medrepubliško sodelovanje in
razvoj d.d., Ljubljana (kot kupcem),
– kupne pogodbe z dne 30. 10. 1975,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Raziskovalno skupnostjo Slovenije,
Jadranska 21, Ljubljana (kot kupcem),
– prodajne pogodbe z dne 14. 2. 1994,
sklenjene med Ljubljansko banko d.d., Trg
revolucije 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in
C & G d.o.o., Rihtarjeva 38, Ljubljana (kot
kupcem).
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2009
Dn 27079/2006
Os-4442/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Željeznov, Reška ulica 11, Ljubljana,
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ki jo zastopa družba JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, 2-sobno
stanovanje št. 3, v 1. nadstropju, s kletno
shrambo št. 3, na naslovu Reška ulica 11,
Ljubljana, z ident. št. 203.E, vpisano v podvl. št. 3975/9, k.o. Vič, dne 21. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 27079/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1728/91, sklenjene med Mestom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Željeznov
Mileno, Jamova 8, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
203.E, vpisano v podvl. št. 3975/9, k.o. Vič,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
1728/91 z dne 29. 9. 2006, sklenjenega
med Mestom Ljubljana (kot prodajalcem)
in Željeznov Mileno, Jamova 8, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 203.E, vpisano v podvl. št.
3975/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
Dn 3010/09
Os-4731/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Ervina Kapusa, Ojdane Kapus in Marka
Kapusa, stanujočih Padežnikova ulica 11,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 2664/18,
k.o. Studenci, v korist vsakega predlagatelja
do 1/3 celote, pod opr. št. Dn 3010/09, 29. 5.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1821-10/93
z dne 17. 9. 1993, sklenjene v skladu z določili Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91) med prodajalcem TAM Maribor,
družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, ki ga
je zastopal predsednik družbe Maksimilijan
Senica, in kupci Ervinom Kapusom, Ojdano Kapus in Markom Kapusom, stanujočimi
Padežnikova ulica 11, Maribor, s katero je
prodajalec kupcem, vsakemu do 1/3 celote, prodal dvoinpolsobno stanovanje, št. 18,
v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Padežnikova ulica 11, s pripadajočim
kletnim prostorom in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/3 celote in
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
1821-10/93 z dne 20. 10. 1993, sklenjenega
6. 1. 1994, med prodajalcem TAM Maribor,
družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, ki ga
je zastopal predsednik družbe Maksimilijan
Senica in kupci Ervinom Kapusom, Ojdano Kapus in Markom Kapusom, stanujočimi
Padežnikova ulica 11, Maribor, s katerim so
spremenili določbe kupoprodajne pogodbe
o plačilu kupnine in dopolnilni zemljiško
knjižno dovolilo z navedbo k.o. Studenci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2002
Dn 17770/08
Os-4733/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Fekonje, stanujoče Ljubljanska ulica
100, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1933/56, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 17770/08, 14. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 29. 7. 1993, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91) med prodajalcem Jeklotehna
Maribor d.d., ki ga je zastopal glavni direktor Branko Fingušt, po posebnem pooblastilu pa direktor Jeklotehne storitve Drago
Petek in kupovalko Majdo Fekonja, EMŠO
2701962505185, stanujočo Betnavska cesta
127, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal enosobno stanovanje št. 55/VII na
Betnavski cesti 127, v Mariboru in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke, po dokončnem plačilu kupnine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2009
Dn 19249/08
Os-4734/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Štoka, stanujočega Grogova ulica 7,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini parc. št. 127, pripisani vl. št.
999, k.o. Koroška vrata, v korist Oskarja
Pihlerja, stanujočega Jamova ulica 10, Maribor, pod opr. št. Dn 19249/08, 20. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemliškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 9. 1983, sklenjene med
prodajalci Dušanom Štokom, roj. 7. 5. 1923,
stanujočim Grogova ulica 7, Maribor, Majdo
Štok, roj. Cerar, roj. 5. 6. 1937, stanujočo
Grogova ulica 7, Maribor, Matjažem Štokom, roj. 29. 6. 1959, stanujočim Vinarska
ulica 45, Maribor in Andrejo Štok, roj. 21. 1.
1962, ter kupcem Oskarjem Pihlerjem, roj.
1. 2. 1910, stanujočim Jamova ulica 10,
Maribor, s katero so prodajalci kupcu prodali
zidano garažo ob Sadjarski ulici, stoječo na
parc. št. 127, vl. št. 999, k.o. Koroška vrata,
in na njem dovolili vknjižbo lastninske pravice in pravice uporabe v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Oskarja Pihlerja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2009

Dn 2122/2009
Os-4880/09
Pri Okrajnem sodišče na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 2122/2009 z dne 23. 4. 2009
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1999, št. 10/St-373/RK, sklenjene
med prodajalcem Vodnogospodarsko podjetje – inženiring p.o. v stečaju, Maribor,
Ljubljanska cesta 9, Maribor, in kupcem
Černivec Marjanom, Ulica 5. prekomorske
6, Ptuj, za stanovanje št. 12, v III. nadstropju stavbe, na naslovu Ul. 5. prekomorske
6, Ptuj, v izmeri 68,86 m2 v zemljiški knjigi
vpisano v vl. št. 2941/82, k.o. Ptuj, z ident.
št. 412.E.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja Marjana Černivca, EMŠO:
2709953501240, Ulica 5. prekomorske 6,
2250 Ptuj, do celote (1/1).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastnine pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 6. 2009
Dn 1573/2009
Os-4631/09
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je
v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn št.
1573/2009, začeti na predlog predlagatelja
Romana Jankoviča, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, s sklepom z dne 9. 6. 2009 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin za:
– parcela 11.E, enosobno stanovanje št.
11/I, s kletjo K/11, v izmeri 42,64 m2, na
naslovu Frankovo naselje 42, Škofja Loka,
vl. št. 1177/11 Suha, lastnik Občina Škofja
Loka, mat. št. 5883318, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, do 1/1.
vsebina listin:
– prodajna pogodba z dne 7. 11. 1991,
št. 362-115/91-3/KOV, sklenjena med
zemljiškoknjižnim lastnikom in prodajalcem Občino Škofja Loka, in kupcem Erlah
Matejo, EMŠO 1306965505348, Frankovo
naselje 42, Škofja Loka, in Erlah Maticem,
EMŠO 2104987500090, Frankovo naselje
42, Škofja Loka, za vsakega do 1/2,
–
aneks
k
prodajni
pogodbi
z dne 7. 11. 1991, št. 362-115/91-3/KOV,
št. 362-115/91-3/KOV, z dne 22. 1. 1992,
sklenjen med zemljiškoknjižnim lastnikom
in prodajalcem Občino Škofja Loka in kupcem Erlah Matejo, EMŠO 1306965505348,
Frankovo naselje 42, Škofja Loka, in Erlah
Maticem, EMŠO 2104987500090, Frankovo
naselje 42,
– prodajna pogodba z dne 12. 3. 1995,
sklenjena med prodajalcem Erlah Matejo,
EMŠO 1306965505348, Frankovo naselje
42, Škofja Loka, in Erlah Maticem, EMŠO
2104987500090, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, in kupcem Krek Marijo, EMŠO
0207948505327, Novi svet 7, Škofja Loka
do 1/1,
– kupoprodajna pogodba z dne 1. 4.
1999, sklenjena med prodajalko Krek Marijo, EMŠO 0207938505327, Novi svet
7, Škofja Loka, in kupci Janezom Tičar,
EMŠO 1103961500025, Iztokova ulica 7,
Medvode, do 1/2, Ivanom Jankovič, EMŠO
2604932505126, Cesta v Žlebe 17, Med-
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vode, do 1/4 in Roman Jankovič, EMŠO
2301970500321, Cesta v Žlebe 17, Medvode do 1/4,
vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist:
– Ivane Jankovič, EMŠO 2604932505126,
Frankovo naselje 42, Škofja Loka, do 3/4,
–
Romana
Jankovič,
EMŠO
2301970500321, Frankovo naselje 42, Škofja Loka, do 1/4.
Pozivajo se vsi imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist Ivane Jankovič do
3/4 in Romana Jankoviča do 1/4.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 6. 2009
Dn 843/2009
Os-4505/09
Okrajno sodišče na Vrhniki je po
zemljiškoknjižni sodnici Karmen Rudolf Božič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pavla Tomazina, Pokopališka pot 2, Logatec, dne 4. 6. 2009 odločilo:
Uvede se postopek za izbris stare hipoteke na nepremičnini parc. št. 994/2, vpisani
v vložku št. 1411, k.o. Gorenji Logatec:
– hipoteke, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe z dne 4. 8. 1972, v korist upnika
Komunalno stanovanjsko podjetje Logatec,
v znesku 15.000,00 YUD z 2,5% obrestmi in
varščino 75 dni,
– hipoteke, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe z dne 12. 9. 1973, v korist
upnika Komunalno stanovanjsko podjetje
Logatec v znesku 15.000,00 YUD z 2,5%
obrestmi in varščino 75 dni.
Okrajno sodišče poziva upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Logatec oziroma
zastavnega upnika, ki bi na hipoteki pridobil
nadhipoteko, da v roku treh mesecev od
objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 744/2006
Os-4639/09
Okrožno sodišče v Celju je po okrožni
sodnici Dragici Rojnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Eve Adrienne Tellis Adams,
1918 Halakau Place, Honolulu, HI 96821
ZDA, ki jo zastopa Nina Stupan, odvetnica
v Ljubljani, proti toženi stranki: 1. Ustanova
za izobraževanje Andrej Jesenek Tellis Mozirje, Podvrh 23, Mozirje, ki jo zastopa Božidar Blagojevič, odvetnik v Mozirju, 2. Goran Žovlje, Loke 40, Mozirje, ki ga zastopa
Mihael Šuštar, odvetnik v Ljubljani, 3. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, Maribor,
4. Bor Melanšek, Lokavica 143, Šoštanj,
5. Mitja Melanšek, Lokavica 143, Šoštanj,
6. Jože Žovlje, 934 Dunbarton Rd. Pickering Ontario, Kanada, LIU I G8, 7. Vida
Stefanovski, Ul. Nikole Tesle 18, Gostivar,
Makedonija, 8. Branko Žovlje, Na tratah
19, Mozirje in 9. Vlasta Žovlje, Na tratah
19, Mozirje, zaradi plačila 272.166,38 EUR
(65.221.951,00 SIT) s pripadki, dne 4. 5.
2009 sklenilo:
za začasnega zastopnika za šesto toženo stranko Jožeta Žovljeta se imenuje

odvetnik Aleksander Petrovič, Ulica XIV.
divizije 8, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2009
P 70/2009
Os-4640/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Bajuk Martina, Radovica 2a,
p. Metlika proti toženi stranki neznani in
neznano kje bivajoči dediči po neznano kje
umrlem Car Daku, Brezovica 9, p. Suhor pri
Metliki, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 300,00
EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 2. 6. 2009, postavlja
začasnega zastopnika neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po neznano kje
umrlem Car Daku, Brezovica 9, p. Suhor
pri Metliki.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani in neznano kje
bivajoči dediči po neznano kje umrlem Car
Daku; Brezovica 9, p. Suhor pri Metliki, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 6. 2009
P 61/2009
Os-4641/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Valerije Vranešič, Nova Loka
39, p. Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlimi Černe
Janezom, Černe Karlom in Černe Mariji, Kot
pri Semiču 65, p. Semič, zaradi ugotovitve
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 400,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 25. 5. 2009
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrlimi Černe Janezom, Černe
Karlom in Černe Mariji, Kot pri Semiču 65,
p. Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra 19a,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani dediči neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlimi
Černe Janezom, Černe Karlom in Černe
Mariji, Kot pri Semiču 65, p. Semič, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 5. 2009
I 1663 I 8285/2000
Os-9535/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, proti dolžniku Jožetu Zakrajšku, Poljanski nasip 21, Ljubljana, zaradi izterjave
195,11 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Zakrajšku se na podlagi
4. točke prvega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Št.

53 / 10. 7. 2009 /

Stran

1857

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Goda Boris, Dunajska c. 22, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2008
VI P 31/2009
Os-2584/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Tamari Igličar v pravdni zadevi tožeče
stranke Si.mobil telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki
ga zastopa Biljana Ana Filipov, odvetnica
v Ljubljani, zoper toženo stranko Ksenijo
Lindič, sedaj Iška 112, Ig (prej neznanega
prebivališča), zaradi plačila 308,54 EUR,
dne 11. 3. 2009 sklenilo:
Začasni zastopnik Mitja Bartenjev, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki
s sklepom z dne 2. 4. 2008, opr. št. 1062
I 11514/2000, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2009
I 10071/2007
Os-2586/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana - dostava,
zoper dolžnika Igorja Vlepič, Šarhova 10,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 471,42
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Igorju Vlepiču se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Jože Hribernik, Miklošičeva 20, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
VL 130432/2008
Os-4645/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion Finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Gregi Bremcu, Vrbnje
60, Radovljica, zaradi izterjave 1.363,70
EUR, sklenilo:
dolžniku Gregi Bremcu Vrbnje 69, Radovljica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8b,
Jesenice.
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 8. 5. 2009
VL 16069/2008
Os-4667/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Gregorju Balentu
Grahovo ob Bači 12, Grahovo ob Bači, zaradi izterjave 812,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Balentu, Grahovo ob
Bači 12, Grahovo ob Bači, 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 Primož Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, 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 Ljubljani
dne 20. 2. 2009

Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžnici Mariji Bučar, Dobriša
vas 3b, Petrovče, zaradi izterjave 1.230,20
EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Bučar, Dobriša vas 3b,
Petrovče 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
Judita Verbole, Kolodvorska ulica 7, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, 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 Ljubljani
dne 20. 2. 2009

VL 29287/2008
Os-4668/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Terezika Mrak, Verovškova 60b, Ljub
ljana, proti dolžniku Nenadu Kokoviću, Dolenjska cesta 21, Ljubljana, zaradi izterjave
11.742.89 EUR, sklenilo:
dolžniku Nenadu Kokoviću, Dolenjska
cesta 21, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Peter Vesel, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009

VL 25723/2009
Os-4686/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Zgaga,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti dolžniku
Urošu Čučku, Hrenca 8, Malečnik, zaradi
izterjave 128,82 EUR sklenilo:
dolžniku Urošu Čučku, Hrenca 8, Malečnik 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
Kuhelj Mirjan, Dalmatinova 10, 1000 Ljub
ljana.
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. 5. 2009

VL 115579/2008
Os-4672/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki
jo zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta
182, Ljubljana, proti dolžniku Andreju Cenerju Vanča vas 58/a, Tišina, zaradi izterjave
445,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Cenerju Vanča vas
58/a, Tišina 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.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 20. 2. 2009

VL 110839/2008
Os-4708/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Nataša Drnovšek,
Trg revolucije 25c, Trbovlje, proti dolžniku Jadranku Cupaću, Krakovska cesta 6,
Domžale, zaradi izterjave 1.033,78 EUR,
sklenilo:
dolžniku Jadranku Cupaću, Krakovska
cesta 6, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstakva 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lapajne Anže, Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, 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 Ljubljani
dne 18. 5. 2009

VL 86384/2008
Os-4673/09
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

VL 22164/2009
Os-4715/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona Kri-

žaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti
dolžnici Lidiji Vičič, Panonska ulica 5a, Maribor, zaradi izterjave 718,66 EUR sklenilo:
dolžnici Lidiji Vičič, Panonska ulica 5a,
Maribor, se na podlagi 4. toče drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska ulica 11,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2009
VL 38029/2009
Os-4767/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Rosita Klimesch, Kneza Koclja 14,
Maribor, proti dolžniku: Radu Peharda, Žitna
ulica 1, Miklavž na Dravskem polju, zaradi
izterjave 1.805,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Radu Peharda, Žitna ulica 1,
Miklavž na Dravskem polju se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Čačkovič Josip, Kremljeva 5, 2250 Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, 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 Ljubljani
dne 25. 5. 2009
VL 48636/2009
Os-4769/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Igor Dolhar, Bleiweisova 20, Celje,
proti dolžniku: Marku Perhavec, Oldhamska
cesta 14, Kranj, zaradi izterjave 2.137,22
EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Perhavec, Oldhamska
cesta 14, Kranj, 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.
Pogačnik Irena.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
VL 46653/2008
Os-4772/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška
182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Ma-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
riu Kralj, Prešernova ulica 32, Ptuj, zaradi
izterjave 473,66 EUR, sklenilo:
dolžniku Mariu Kralj, Prešernova ulica
32, Ptuj, 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 Graj
Martin, Ulica heroja Lacka 10, 2250 Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
VL 92246/2008
Os-4774/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžnici Jani Baraga, Zlatek 10,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.168,99 EUR
s pp, sklenilo:
dolžnici Jani Baraga, Zlatek 10, Ljub
ljana, se na podlagi drugega odstavka 146.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik
upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega za sprejemanje pisanj se postavi Jakopanec-Levart Renata, Dunajska 21, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2009
VL 87408/2008
Os-4775/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica
18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana
Potočan – Odvetništvo, Dalmatinova ulica
7, Ljubljana, proti dolžnikom Skopac Katarini Gerič, Hacquetova ulica 8, Ljubljana,
Skopac Veroniki Gerič, Hacquetova ulica 8,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Slobodanka
Klinc, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi
izterjave 529,07 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Skopac Katarini Gerič, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, Skopac Veroniki
Gerič, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Slobodanka Klinc, Nazorjeva 8,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
VL 8411/2009
Os-4794/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Posojilnice bank Št. Jakob
v Rožu, Št. Jakob v Rožu 14, Št. Jakob
v Rožu, ki ga zastopa odv. Kotnik Bojana – odvetništvo, Ulica Kneza Koclja 24,

Maribor, proti dolžnikom Veri Kramberger,
Ljubljanska 15, Maribor, Alešu Kramberger,
Borova vas 15, Maribor, zaradi izterjave
4.207,53 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Veri Kramberger, Ljubljanska
15, Maribor, Alešu Kramberger, Borova vas
15, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Grosek Manja, Trg svobode 3, Maribor.
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 12. 6. 2009
VL 90227/2008
Os-4822/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top
agent d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, proti dolžnici Darji Harl,
Dolga ulica 26, Miklavž na Dravskem polju,
zaradi izterjave 4.003,31 EUR, sklenilo:
dolžnici Darji Harl, Dolga ulica 26, Milavž
na Dravskem polju se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Košorok Humar Alenka, Kotnikova 15, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
VL 32605/2009
Os-4823/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
proti dolžnici Barbari Toplak, Rimska cesta 16, Ljubljana, zaradi izterjave 1.176,16
EUR, sklenilo:
dolžnici Barbari Toplak, Rimska cesta 16,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Kecman Dušan, Vurnikova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2009
In 24/2009
Os-4643/09
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj v izvršilni zadevi upnika:
Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
ki ga zastopa Vojko Krivec, odvetnik v Novi
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Gorici, proti dolžniku Štefanu Matuš, Stjenkova ulica 8, Postojna, zaradi izpraznitve
in izročitve nepremičnine, izven naroka 3.
junija 2009 sklenilo:
dolžniku Štefanu Matušu, stanujočemu
Stjenkova ulica 8, Postojna, se na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik odvetnik Miran Škrinjar, Kozarje
10, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 6. 2009
P 54/2009
Os-4679/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jože Lipovec, Slivje
20, 6242 Materija, ki ga zastopa odvetnik
Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper toženo
stranko Gašper Polis, sina Gašperja, neznanega bivališča zaradi ugotovitve lastninske
pravice (pcto 8.000,00 EUR), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Gašperju Polisu, sinU Gašperja, neznanega
bivališča s sklepom z dne 15. 6. 2009 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, ki bo toženo
stranko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2009
PI 10/2007
Os-2302/09
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajnem
sodniku Slavku Košenini v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (postopek vodi OE
Celje), proti toženi stranki Mihi Korezu, Čopova ulica 5, Žalec, zaradi plačila 1.538,62 €
s pp., dne 26. 6. 2008, sklenilo:
toženi stranki Mihi Korezu se postavi začasni zastopnik odvetnik mag. Mitja Tajnšek
iz Žalca.
Začasni zastopnik ima vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka Miha Korez ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 6. 2008
PI 3/2008
Os-2303/09
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajnem
sodniku Slavku Košenini v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (postopek vodi
OE Celje), proti toženim strankam 1. Ružici
Komšić, Trg svobode 11, Poreč, Hrvaška,
2. Verici Komšić, Cipresa 2, Červar Porat,
Hrvaška in 3. Ankici Labijan, Fortuna 7, Višnjan, Hrvaška (dedinje po pok. Ivanu Kom-
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šiću, nazadnje stan. Kasaze 21, Petrovče),
zaradi plačila 894,78 € s pp., dne 26. 6.
2008, sklenilo:
drugotoženi stranki Verici Komšić in tretjetoženi stranki Ankici Labijan se postavi
začasni zastopnik, odvetnik mag. Mitja Tajnšek iz Žalca.
Začasni zastopnik ima vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler drugotožena stranka Verica Komšić
in tretjetožena stranka Ankica Labijan ali
njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 6. 2008

Oklici dedičem
D 645/2006
Os-3819/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Žagar Jožetu,
roj. 9. 3. 1948, umrlem 18. 8. 2006, nazadnje stan. Ottostr. 53, Duisburg Nemčija,
državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Sodišču ni
znano, ali je bil zapustnik poročen, naj pa
bi imel dva sinova. Poleg zapustnikovega
sina Žagar Andréa tako pridejo v poštev še
drugi zakoniti dediči prvega dednega reda,
katerih osebni podatki in stalno prebivališče
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2008
I D 318/2009
Os-3995/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Jožefi Dolinar, roj. 13. 3. 1924, umrli 1. 4. 1999, nazadnje stanujoči Ključavničarska ulica 2,
Ljubljana.
Zapustnica ni napravila oporoke. Kot
zakoniti dediči pa pridejo v poštev nečaki
in nečakinje, ki naj bi živeli nekje v Argentini, ostali njihovi podatki pa sodišču niso
znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene
dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
III D 101/2008
Os-4651/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Oblak Mariji,
roj. 24. 4. 1914, umrli 4. 12. 2007, nazadnje
stanujoči Orlova ulica 24, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedinji prideta v poštev tudi
zap. nečakinji, njuni podatki pa sodišču niso
znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeni
dedinji ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
D 190/2008
Os-4894/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Slavki Rosič, hčeri Rosič
Jožefa, roj. 21. 6. 1923, s stalnim bivališčem
v Breginju št. 55, ki je umrla dne 5. 8. 2008
v Sežani.
Ker vsi dediči po pokojni niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 6. 2009

Oklici pogrešanih
N 14/2007
Os-4846/09
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešane Luzar Štefanije, roj.
21. 12. 1943, v Šalki vasi, na območju Republike Slovenije, nazadnje stanujoče v Mahovniku 74, za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece od objave
tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku
tega trimesečnega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 6. 2009
N 74/2008
Os-4779/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Olge Lacmanovič,
A.G. Matoša 17, Split, Hrvaška, ki jo zastopa odv. Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice,
postopek o razglasitvi pogrešanega za mr-

tvega, in sicer Jožefa Stantiča, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem se ve, da je bil rojen
27. 8. 1897 v Temnici, da je bilo ime njegovega očeta Jožef in ime njegove matere
Frančiška (roj. Rogelja), da je bil poročen
z Marijo Stantič, da je živel v Franciji odkoder se je občasno javljal ter da zadnjih 25 let
o njem ni bilo nobenega glasu več. Drugi
podatki ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Jožefa Stantiča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2009
N 67/2008
Os-4790/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Sergeja Pahorja, Opatje selo 33/A, Miren, ki ga zastopa odv. pisarna Jelene Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega,
in sicer Marije Jelen, ki jo zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešani se ve, da je bila roj. 28. 11.
1868 v Opatjem selu, da je bilo ime njenega
očeta Ivan in ime njene matere Ana (roj.
Gorjan).
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Marije Jelen,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi oklica v Uradnem listu
RS, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 18/2009
Os-5009/09
Pri tukajšnjem sodišču je bil dne 1. 4.
2009 vložen predlog za sodno določitev primerne odpravnine pri izstopu manjšinskih
delničarjev iz družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na
Brdo 100, Ljubljana.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
točke tretjega odstavka 605. člena v zvezi z drugim odstavkom 388. člena in 389.
člena Zakona o gospodarskih družbah - 1
(ZGD-1) lahko v enem mesecu od objave
tega obvestila, vložijo svoje predloge za primerno denarno odpravnino.
Po poteku tega roka predloga za sodno
določitev primerne denarne odpravnine ne
bo več dopustno vložiti (tretji odstavek 607.
člena v zvezi z drugim odstavkom 388. člena in 389. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Krebelj Reja Nataša, Cesta na Markovec
47, Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500000530. gnw‑305349
Medved Maja, Draga pri Šentrupertu
18, Šentrupert, zavarovalno polico, št.
1065810, izdala zavarovalnica KD življenje
d.d. gns‑305328

Spričevala preklicujejo
Adanalič Jana, Ptujska cesta 10,
Ljutomer, spričevalo 8. razreda OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer, št. de. 356/02, izdano
leta 2002. gng‑305290
Božič Mario, Gorazdova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro in računalniške šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnx‑305298
Ciberlin Daniel, Brilejeva 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev
Ljubljana - avtomehanik, izdano leta 1999.
gnm‑305284
Crisetig Peter, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, indeks, št. 18042076, izdala FF
Ljubljana. gni‑305288
Glavač Kristina, Dobeno 53, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika SENŠRM Kamnik,
izdano leta 1992 in 1993. gnp‑305331
Jug Nuša, Maistrova ulica 1, Litija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2007. gnt‑305302
Klančnik Urban, Ulica Pohorskega
bataljona 8, Slovenj Gradec, indeks,
št. 18980643, izdala FF Ljubljana.
gns‑305307
Kosec Beti, Selo 20, Vodice, spričevalo
8. razreda OŠ Vodice. gnj‑305312
Krajnc Larisa, Grobeljca 44, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2008. gnz‑305346
Lunder Janez, Trg 25. maja 1, Sodražica,
spričevalo 3. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnm‑305309
Mohorčič Damjan, Društvena ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1994. gnk‑305286
Može Jože, Plemberk 11, Stopiče,
spričevalo o končani OŠ Stopiče, izdano
leta 1981. gnk‑305311
Novak Roman, Mahovnik 39, Kočevje,
spričevalo splošne mature Gimnazije
Kočevje, št. 214, izdano leta 1998.
gnd‑305343
Podjed Manca, Tunjška cesta 14/a,
Kamnik, indeks, št. 41040038 - 2, izdala
Medicinska fakulteta. gnz‑305296
Popovič
Tijana,
Ulica
Hermana
Potočnika 19, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2007.
gnt‑305352
Potočnik Zdenka, Stantetova 30, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

gostinske šole v Celju - smer kuhar, izdano
leta 1975, izdano na ime Nadvežnik Zdenka.
gnz‑305321
Rozman Jože, Hrastje 180, Kranj,
spričevalo o konačni šoli za voznike
motornih vozil, izdanega pri Šolskem centru
za kovinsko stroko v Novem mestu, izdano
leta 1975 pod zaporedno številko mat. lista
2126. gnc‑305319
Sedmak Andraž, Podbrežna 12, Koper
- Capodistria, indeks, št. 42000976,
izdala Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje Ljubljana. gnn‑305333
Sever Anja, Poletiči 11, Gračišče,
spričevalo 3. letnika, maturitetno spričevalo
in obvestilo o uspehu Srednje zdravstvene
šole v Izoli, izdano leta 2008. gne‑305292
Strajnar Katarina, Rimska cesta 15,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Srednje veterinarske šole v Ljubljani, izdano
leta 2008. gnc‑305294
Štajnar Brigita, Šmarska cesta 95,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1993, izdano na ime Jeršin Brigita.
gnq‑305330
Tomažič Nejc, Resljeva 1, Ljubljana,
indeks, št. 11242004038, Višja šola za
multimedije. gng‑305348
Žunič Zoran, Lorbekova 15, Limbuš,
spričevalo 02/13-278/96. gnh‑305314

Drugo preklicujejo
Bislimaj Fatmir s.p., Linhartova 35,
Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244230133, izdano na ime za Shala
Valon. gnx‑305323
Bislimaj
Fatmir
s.p.,
Linhartova
35, Ljubljana, dovoljenje za delo, št.
04244230132, izdano na ime Shabani
Xhavit. gnw‑305324
Bizjak Dušan, Ulica Otona Župančiča 28,
Idrija, potrdilo o opravljenem strokovnem
tečaju usposobljenosti odgovorne osebe v
prometu, št. 605572. gnw‑305299
Brecelj Gaja, Hradeckega 4, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00065-0/00. gni‑305338
Brecelj Gaja, Hradeckega 4, Ljubljana,
potrdilo za UHF radijsko postajo, št. 37362-317/2007. gnh‑305339
Dinos d.d., Šlandrova ulica 6,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001365000, izdana na ime Kordiš
Robert. gnb‑305320
Eberlinc Matjaž, Klek 19/b, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 230A0374, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnp‑305306
Fonda Kalindi, XXX. divizije 11,
Portorož - Portorose, študentsko izkaznico,
št. 44000549, izdala Akademija za
gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana.
gnj‑305287
Frigotransport Pišek&HSF d.o.o., Lopata
17, Celje, dovolilnico za Hrvaško tretjo
državo, št. 773. gny‑305322
Gogala Jaka, Kunaverjeva ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.

27005543, Fakulteta za matematiko in
fiziko. gnu‑305301
Habjančič Gašper, Rimska cesta 7a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71080262,
Biotehniška fakulteta. gnk‑305336
Jerant Marko, Montinjančevo naselje
8, Pobegi, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2140/00-99, ser.
št. VČ-2556/99. gng‑305315
Juroš Bojan, Legen 122/b, Šmartno
pri Slov. Gradcu, delovno dovoljenje, št.
006001/MJ59-2-2836/2009. gny‑305347
Koprivnjak Stjepan, Malenškova 2,
Ljubljana, izkaznico vojnega invalida za
popust pri vožnji, št. 02004 z dne 6.3.2000,
izdana pri UE Ljubljana. gnb‑305295
Kostrešević Nikola, Voduškova 31,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244240084, izdano dne 26. 9. 2008.
gno‑305332
Kotnik Mitja, Koroška cesta 158, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-01277-0/02, ser. št. 7997.
gnf‑305316
Kovaćević Ibro, Kajuhova 11, Ljubljana,
certifikat , št. 385/2007, izdan 24. 9. 2007.
gnb‑305345
Krašna Franc, Budanje 5/e, Vipava,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500013777000. gne‑305317
Krivec Stanislav, Dobrava 3/a, Slovenske
Konjice, digitalno tahografsko kartico, št.
107050008635000, izdajatelj Cetis Celje.
gnl‑305310
Kruder Boris, Ingoličeva 13, Slovenska
Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014225000, izdal Cetis Celje.
gnu‑305326
Leban Žiga, Spomeniška ulica 3,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 09995084,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnv‑305300
Lesjak Ivan, Šlandrova ulica 39,
Rogaška Slatina, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-00106-00/96.
gnj‑305337
Magdalenič Tatjana, Cesta na Markovec
79, Koper - Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 19932315, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnr‑305329
Mihelič Katarina Katja, Zaloška cesta
192/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19979133, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnd‑305318
Pađen Ljubiša, Traičeva ulica 111/c,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11050123, izdala Zdravstvena fakulteta
Ljubljana. gnn‑305308
Pajnik Matic, Pristava 59, Črna na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
25007191, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnl‑305335
Ponjević Senad, Frankovo naselje 44,
Škofja Loka, dovoljenje za novo zaposlitev,
št. 04244247704 z dne 19. 12. 2008.
gnf‑305341
Rojec Špela, Cesta na Mele 19, Log
pri Brezovici, študentsko izkaznico, št.
194724647, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnh‑305289
Sadiku Elvira, Cesta maršala Tita
45, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
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11030611, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnd‑305293
Škerlj Grat Nastasja, Cesta na Brdo
123, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18051189, izdala FF Ljubljana. gnv‑305325
Šnajder David, Breznikova cesta
57/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠC Rudolfa Maistra Kamnik - gimnazija.
gns‑305303
Šteharnik Maruša, Mislinjska Dobrava
6, Šmartno pri Slov. Gradcu, študentsko
izkaznico, št. 21080563, izdala FDV
Ljubljana. gne‑305342
Štolfa Danijela, Pod taborom 11, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 71080605,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnm‑305334
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Toš Davorin, Brengova 87a, Cerkvenjak,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00211/08. gng‑305340
Turk transport Anton Turk s.p., Zagorica
pri Velikem Gabru 7, Veliki Gaber, hrvaške
dovolilnice za tretjo državo št. 0003543 za vozilo z reg. oznako NM F3-594. gnv‑305350
Udicki Olivera, Celovška cesta 195,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 102801,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnc‑305344
Vajda Janko, Stojnci 3, Markovci, licenco,
št. 602364 za avtoprevoznika Vajda Janka.
gnl‑305285
Veselič Žiga, Cerklje ob Krki 1, Cerklje
ob Krki, študentsko izkaznico, št. 71070158,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnr‑305304

Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41060291, izdala
Medicinska fakulteta. gnu‑305351
Vovko Marko, Velike Poljane 10, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63080136,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gny‑305297
Vrščaj Ciril, Vojna vas 40, Črnomelj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8513/00-99, ser. št. 5026/99.
gnf‑305291
Vukovič Iztok, Pod kostanji 4, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00719-0/06. gnt‑305327
Žunič Zoran, Lorbekova 15, Limbuš,
potrdilo za upravljanje z VHF postajo, št.
02/09-7626/99. gni‑305313
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