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Javni razpisi
Št. 430-27/2009

Ob-5710/09

Spremembe javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Laško in
razpisne dokumentacije
1) Naročnik sprejme naslednje spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo v Občini
Laško:
I. Spremeni se tretji odstavek 5. točke
javnega razpisa tako, da se spremeni datum, do katerega lahko prijavitelji zahtevajo razpisno dokumentacijo, ki je po novem
1. 9. 2009. Spremenjeno besedilo tretjega
odstavka se glasi:
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo do vključno 1. 9. 2009, do 12. ure,
od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro na
naslovu Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270
Laško, pri Mojci Petek, tajništvo občine.
II. Spremeni se datum v četrtem stavku
7. točke javnega razpisa tako, da se spremeni rok za oddajo prijav, ki je po novem
4. 9. 2009. Spremenjeno besedilo četrtega
stavka 7. točke se glasi:
Naročnik – koncendent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 4. 9. 2009, do
10. ure.
III. Spremeni se prvi stavek 9. točke javnega razpisa tako, da se spremeni datum
javnega odpiranja prijav, ki je po novem 7. 9.
2009. Spremenjeno besedilo prvega stavka
7. točke se glasi:
Javno odpiranje prijav bo 7. 9. 2009 ob
12. uri v prostorih Občine Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško.
2) Naročnik sprejme naslednje spremembe razpisne dokumentacije javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe oskrba s pitno
vodo v Občini Laško:
Na strani 12 v sklopu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, pod točko 4. Merila
»Dosedanje pozitivne reference na področju
izvajanja razpisane gospodarske službe«
se črta celotno besedilo petega odstavka.
Spremenjeno besedilo se glasi:
4. Merilo »Dosedanje pozitivne reference
na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe«
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 20
točk.

Merilo bo uporabljeno na naslednji način:
Prijavitelj, ki je v zadnjih treh letih pred
objavo javnega razpisa opravil ali opravlja
storitev za razpisano gospodarsko javno
službo in kot dokazilo predloži eno referenčno potrdilo na predpisanem obrazcu izdanem s strani občin(e) ali druge pristojne
institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na
koncesijski pogodbi na primerljiv način, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc.
Prijavitelj z več referenčnimi potrdili,
prejme za vsako dodatno referenco (nad
osnovnim enim) 3 točke, vendar največ do
20 točk skupno.
Upoštevajo se zgolj reference, ki so
s strani naročnika, za katerega je prijavitelj
opravljal ali opravlja javni službi, pozitivno
ocenjene.
Sprememba razpisne dokumentacije je
sestavni del predmetne razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri sestavi
ponudbe.
Občina Laško
Št. 339/09
Ob-5723/09
Na osnovi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999, Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 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 z dne 5. 7. 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999, Uredbe Sveta
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, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO 109/08 in 49/09), 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 in 59/09), Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-

dno prečiščeno besedilo in 109/08) 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08), Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013 (Odločba komisije,
K (2007) 4080) in Sklepa Službe Vlade za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
št.: OP RR/3/2/3-0-MK z dne 18. 8. 2009,
Ministrstvo za kulturo objavlja
drugi javni razpis
za sofinanciranje operacij javne
kulturne infrastrukture, v okviru
Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013,
v okviru razvojne prioritete
3. »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve
3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«
(v nadaljevanju »Javni razpis za
razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo«, oznaka JR-ESRR-2009)
1 NAZIV IN SEDEŽ POSREDNIŠKEGA
TELESA, KI BO IZVEDEL VSE POSTOPKE
POTREBNE ZA DODELITEV SREDSTEV:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2 NAMEN JAVNEGA RAZPISA, RAZVOJNA PRIORITETA IN PREDNOSTNA
USMERITEV TER CILJI JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR
2007–2013), razvojne prioritete 3.: „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“
in prednostne usmeritve 3.2. “Mreženje kulturnih potencialov“.
Javni razpis je namenjen spodbujanju
naložb v javno kulturno infrastrukturo v lasti
občin do leta 2012 s sofinanciranjem investicij objektov javne kulturne infrastrukture
občin ter odpiranje novih delovnih mest na
področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja.
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Z javnim razpisom se sledi uresničevanju Nacionalnega programa za kulturo
2008–2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in
zaposljivosti. Namen tega javnega razpisa
je tudi vzpodbujanje investicij v podporo izvajanju strateških projektov Nacionalnega
programa za kulturo 2008–11 zlasti Evropske prestolnice kulture.
2.1 Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa so:
(i) uresničevanje ciljev Nacionalnega
programa za kulturo 2008–2011 na področju
razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in zaposljivosti,
(ii) večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarskoturistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
(iii) izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti,
(iv) krepitev zaposlovanja neposredno
v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost kulture
javnosti v Sloveniji in širše, v podporo večji
prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalnih skupnosti v Sloveniji in širše,
(v) zaščita namenske rabe prostorov za
kulturo v javni lasti,
(vi) vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju in
(vii) povečanje prostorskih pogojev za
kulturne in umetniške dejavnosti.
3 PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti
občin.
Investicija v javno kulturno infrastrukturo
bo služila v podporo gospodarskega razvoja
občin, posebej turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti v območju. Namenjena
bo za javno rabo kot opredeljeno v OP RR
2007–2013, v okviru razvojne prioritete: 3.
„Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2. “Mreženje kulturnih potencialov“.
Javna kulturna infrastruktura je v skladu
Zakonom o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08)
opredeljena kot nepremičnina in oprema,
v javni lasti namenjena kulturi, ter kot takšna
določena s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti.
Financirani bodo projekti, ki vključuje celovito revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo
ali investicijsko vzdrževanje zgradb (slednje
samo za objekte, ki imajo poleg statusa javne kulturne infrastrukture tudi status kulturnega spomenika) za izvajanje kulturnih
dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Investicijski razvojni projekti na področju kulture morajo predstavljati funkcionalno
zaključeno celoto (fazo) investicije v objekt
javne kulturne infrastrukture v lasti občin.
Zaradi razmejitvenega kriterija med prioritetama OP RR 2007–2013 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in
4. Razvoj regij, so predmet tega javnega
razpisa za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo le investicije namenjene
izključno, in sicer v 100%, razvoju kulturnih dejavnosti (kulturna infrastruktura) in ne
večnamenskim objektom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4 UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN POGOJI, KI JIH MORAJO PRIJAVITELJI IZPOLNJEVATI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture, ki je določena s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti skladno
z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in
56/08) in nastopajo kot investitorji.
4.2 Posebni pogoji za prijavo
Prijavljeni projekt mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki projekta morajo biti jasno opredeljeni in morajo
doprinesti k ciljem razvojne prioritete: 3. „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“
v okviru OP RR 2007–2013;
– Nepremičnina, ki je predmet investicije,
mora biti s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti določena kot javna kulturna
infrastruktura;
– Datum oddaje vloge na javni razpis je
tudi datum najzgodnejšega začetka projekta in s tem tudi gradbenih del. V primeru,
da vlagatelj v vlogi v skladu s 1. točko 112.
člena Uredbe Sveta št. 1605/2002 dokaže,
da je bilo nujno začeti investicijo pred dodelitvijo donacije je lahko najzgodnejši datum začetka projekta 1. 1. 2007, ki je hkrati
tudi datum začetka nastajanja upravičenih
stroškov;
– Po pridobitvi investicijske in druge dokumentacije se lahko začnejo izvajati gradbena dela, vendar investicija ne sme biti
zaključena pred izdajo sklepa ministrstva
o sofinanciranju operacije in se mora končati najkasneje do 10. 11. 2011. Ta datum je
tudi datum zaključka projekta;
– Na ta razpis ni mogoče prijaviti projekta
(oziroma investicijo v nepremičnino), ki je bil
že izbran na prvem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, v okviru Razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in Prednostne usmeritve 3.2.
»Mreženje kulturnih potencialov« (Uradni
list RS, št. 88/08) in ima sklenjeno veljavno
pogodbo.
– Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija.
Dokumentacija mora biti izdelana v skladu
z določili Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) (Uradni list RS, št. 60/06) in
Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni
list RS, št. 55/08). Za operacijo, pri kateri
se predvideva ustvarjanje prihodkov na trgu
in za investicije, večje od 1.000.000 EUR
je obvezni sestavni del investicijske dokumentacije tudi Analiza stroškov in koristi ter
določitev pričakovane stopnje nepovratne
pomoči EU. Analiza stroškov in koristi mora
biti izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit
analysis of investment projects), ki je na

voljo tudi pri skrbniku razpisa in na spletni
strani: http://www.euskladi.si.
– Izdelana mora biti tudi potrebna projektna dokumentacija, skladno s Pravilnikom
o izdelavi projektne dokumentacije (Uradni
list RS, št. 55/08);
– Projektu mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma izjava,
da bo gradbeno dovoljenje posredovano Ministrstvu najkasneje ob podpisu pogodbe, ki
bo predvidoma decembra 2009. Ob predložitvi projekta, za katerega investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja (investicijsko
vzdrževanje projektov s statusom spomenika državnega ali lokalnega pomena), mora
biti predložen gradbeni načrt posegov s popisom del in konservatorski načrt;
Kolikor upravičenec ne bo dostavil pravnomočnega gradbenega dovoljenja ob podpisu pogodbe se smatra, da odstopa od
podpisa pogodbe.
– Prijavljeni projekt je lahko sofinanciran
iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev EU,
bilateralnih idr. finančnih sredstev), razen
iz sredstev istega vira, t.j. Evropskega regionalnega sklada, v sklopu izvajanja drugih
prednostnih usmeritev OP RR 2007–2013,
zaradi razmejitvenih kriterijev na razvojnih prioritetah, kot je to določeno v OP RR
2007–2013, v okviru prednostne usmeritve
3. 2. »Mreženje kulturnih potencialov«.
Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi integralnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se pri deležih sofinanciranja
investicije t.i. „lastne udeležbe“ upošteva
tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja.
– Zaprošeni znesek za upravičene stroške mora znašati najmanj 200.000 EUR in
ne sme presegati 2.000.000 EUR upravičenih stroškov;
– Prijavljeni projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega
projekta (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva zagotovil
iz lastnih virov, če ti viri dejansko ne bodo
pridobljeni;
– Projekt mora biti ustrezno opredeljen
v veljavnem aktu o proračunu samoupravne
lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih
programov, ki mora biti priložen vlogi za
sofinanciranje (NRP). Naziv projekta in viri
financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP)
identični. Če naziv in/ali viri niso identični,
mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do
prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP;
– Skozi projektno dokumentacijo mora
projekt izkazovati horizontalne omilitvene
ukrepe, kot so:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost),
– okoljska učinkovitost (nadzor emisij
in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov,
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to
potrebno),
– trajnostno dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zagotavljanje enakosti med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006,
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– Prijavitelj mora prijavi predložiti podpisano in žigosano izjavo o:
– seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne
kulturne infrastrukture v okviru Evropskega
regionalnega sklada, v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.:
»Mreženje kulturnih potencialov«;
– seznanitvi in strinjanju ter označevanju projekta, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti
o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013;
– hranjenju dokumentacije na projektu
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES;
– zagotavljanju dostopnosti dokumentacije projekta ministrstvu, organu upravlja-

Št.

nja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja
projekta ali če delež sofinanciranja projekta
preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– vodenju ločene knjigovodske evidence za projekt in spremljanju prihodkov na
projektu;
– strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena projekta, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena
projektu;
– izbiri zunanjih izvajalcev v skladu
z veljavno zakonodajo s področja javnega
naročanja;
– zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 v vseh
fazah projekta;
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– resničnosti vseh navedenih po
datkov.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti predložena v skladu z zahtevami
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija natančno določa
vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev
in dokazil (prilog).
5 MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV
UPRAVIČENCEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE
5.1 Merila
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in
merili razpisa.
Največje možno število doseženih točk
je 100. V predlog za sofinanciranje bodo
uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki
bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem
seštevku dosegli najmanj 50 točk in bodo
relativno najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.

Opis

Največje možno
št. točk

I. MULTIPLIKACIJSKI UČINEK PROJEKTA
NA RAZVOJ ŠIRŠEGA OKOLJA

60

Vpliv projekta na razvoj kulture, kot
razvojnega dejavnika občine/regije
(Vloga je na tem segmentu lahko ocenjena
s 5, 15 ali največ s 25 točkami)

25

Projekt je zasnovan tako, da se bo izvajala dejavnost, ki bo
uvajala nove trende v kulturni ustvarjalnosti ali pa bo sledila
svetovnim trendom

25

Projekt je zasnovan tako, da bo prispeval k povezovanju
različnih kulturnih dejavnosti

15

Projekt je zasnovan tako, da bo omogočil boljše delovne in
prostorske pogoje obstoječim kulturnim dejavnostim

5

Vpliv projekta na gospodarsko rast, posebej
na razvoj turizma in turizmu komplementarnih
dejavnosti
(Vloga je na tem segmentu lahko ocenjena
z 0, 5, 15, ali z največ 20 točkami)

20

Projekt neposredno vpliva na razvoj podjetniške iniciative
(ima predloženih 7 ali več listin o gospodarskem sodelovanju
s privatnim sektorjem)

20

Projekt neposredno vpliva na razvoj podjetniške iniciative
(ima predložene 5 ali 6 listin o gospodarskem sodelovanju
s privatnim sektorjem)

15

Projekt neposredno vpliva na razvoj podjetniške iniciative
(ima predloženo od 1 do 5 listin o gospodarskem sodelovanju
s privatnim sektorjem)

5

Projekt neposredno vpliva na razvoj podjetniške iniciative(nima
predloženih listin o gospodarskem sodelovanju s privatnim
sektorjem)

0

Vpliv projekta na zaposlovanje, ustvarjanje
novih buto delovnih mest
(Vloga je na tem segmentu lahko ocenjena z:
0, 5, 10 ali z največ 15 točkami)

2179

15

4 in več novih bruto delovnih mest

15

2 ali 3 nova bruto delovna mesta

10

1 novo bruto delovno mesto

5

0 novih bruto delovnih mest

0
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Merilo

Največje možno
št. točk

Opis

II. PRIPRAVLJENOST PROJEKTA ZA
TAKOJŠNJI ZAČETEK IZVEDBE: (Vloga je
na tem segmentu lahko ocenjena s 5, 10, 20,
ali s 30 točkami)

30

Zaključek investicijskega projekta v roku dvanajstih mesecev od
podpisa pogodbe (, ki bo decembra 2009)

30

Zaključek investicijskega projekta v roku štirinajstih mesecev od
podpisa pogodbe (, ki bo decembra 2009).

20

Zaključek investicijskega projekta v roku osemnajstih mesecih
od podpisa pogodbe (, ki bo decembra 2009).

10

Zaključek investicijskega projekta najpozneje do 10. 11. 2011

5

III. PRISPEVEK PROJEKTA/INVESTICIJE
K CILJEM RESOLUCIJE O NACIONALNEM
PROGRAMU ZA KULTURO 2008–2011

10

(Vloga je na tem segmentu lahko ocenjena z 0
ali največ z 10 točkami)

EPK investicija je vključena v projekt evropske prestolnice
kulture

10

EPK investicija ni vključena v projekt evropske prestolnice
kulture

0

Največje možno število točk
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji in navodilih
za pripravo vloge.
5.2 Izbor in ocenjevanje vlog
Postopek za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za kulturo. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih
prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije.
V primeru, da se bosta oceni razlikovali
za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo
oblikovala na osnovi povprečja najbližjih
dveh ocen.
Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste
projektov za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagani
projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja
v skupnem seštevku dosegli najmanj 50
točk. Če bo skupna vrednost predlaganih
projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval:
– regionalni kriterij (prednost bodo imele manj razvite regije, kakor so opredeljene v Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013, (Uradni list RS, št. 23/06)), če
bodo projekti iz istih regij dosegli enako število točk se bo upoštevala:
– višina prejetih točk pri merilu vpliv projekta na zaposlovanje, ustvarjanje bruto novih delovnih mest. Če bosta projekta dosegala isto število točk, se bo upošteval:
– vrstni red prejema vloge (Prednost
bodo imele prej prispele vloge).
O izboru projektov bo ministrica odločila
na podlagi predloga prejemnikov sredstev
strokovne komisije.
Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa
pogodbe ali če ne vrne podpisane pogodbe
v zahtevanem roku ali pogodbi ni priloženo
pravnomočno gradbeno dovoljenje, se šteje,

100

da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga
kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je
v ocenjevanju dosegla prag števila točk za
sofinanciranje.
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejenih, če ne zadoščajo za pokrivanje
celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja,
ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati
od prijaviteljev dodatna pojasnila oziroma
obrazložitve o projektu ter načrtovanih stroških. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija vlogo izločila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov
predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega
načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila:
– da je prijavitelj kot upravičene stroške
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do
sofinanciranja,
– v primeru računske napake,
– da bo investicija ustvarjala prihodke,
– da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu.
6 UPRAVIČENE DEJAVNOSTI IN UPRAVIČENI STROŠKI
6.1 Upravičene dejavnosti
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje, obnove, rekonstrukcije in modernizacije javne kulturne infrastrukture v lasti
občin, s pripadajočo notranjo opremo ter investicijsko vzdrževanje (slednje velja samo
za objekte, ki imajo poleg statusa javne kulturne infrastrukture tudi status kulturnega
spomenika).

Sofinanciranje je namenjeno investicijam
v infrastrukturo za izvajanje kulturnih dejavnosti, ki se bodo vsaj 5 let po dokončanju
investicije izvajale na naslednjih področjih
kulture: muzeji, galerije, centri večpredstavnostnih umetnosti, gledališča, filmska dejavnost in kinematografija ter podobni kulturniinfrastrukturni objekti.
6.2 Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški lahko nastanejo le
v okviru upravičenih dejavnosti, ki se bodo
dokazovali z dokazili in metodami za izračun
upravičenih stroškov, izhajajoč iz Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških za
programsko obdobje 2007–2013, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Upravičencu bo sofinanciranih do 100%
izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov
projekta v deležu do 85% sofinanciranja
iz sredstev EU in do 15% sredstev slovenske udeležbe. Na podlagi tega razpisa
je najnižji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov 200.000 EUR, najvišji znesek
sofinanciranja upravičenih stroškov pa je
2.000.000 EUR.
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec identificiran
za namene DDV upravičen do odbitka DDV
v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV.
Upravičenci, ki uveljavljajo DDV kot upravičen strošek v okviru operacije, morajo pridobiti potrdilo pristojnega davčnega urada,
iz katerega je razvidno:
– ali je upravičenec kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev EU identificiran za namene DDV,
– če je iz potrdila razvidno, da je upravičenec kot davčni zavezanec identificiran
za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, ali bo pridobival oziroma pridobiva
sredstva EU za izvajanje operacije ali dela
operacije v okviru:
– dejavnosti, od katere ima pravico do
odbitka celotnega DDV:
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– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka
DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka
DDV ter obdavčene dejavnosti, od katere
ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru
mora biti iz potrdila razviden odbitni delež
DDV).
Potrdilo mora upravičenec pridobiti in
predložiti pred podpisom pogodbe, pri čemer je potrebno upoštevati do 45 dni za
obravnavo vloge za pridobitev potrdila davčnega urada.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene
stroške in prihodke iz projekta odštelo od
predloženih stroškov pri vsakem zahtevku
in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo.
Vrste upravičenih stroškov, specifikacija
dokazil za izkazovanje stroškov in metoda
za njihov izračun
Vrsta stroška
informiranje in
obveščanje

investicije

Specifikacija dokazil za izkazovanje
Metoda za izračun stroška
stroška
stroški informativnih tabel
dokumentacija v postopku oddaje
znesek storitve oziroma investicije
javnega naročila v skladu z veljavno
zakonodajo
pogodba ali naročilnica
račun
dobavnica
dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis
o izvršenem plačilu iz sistema MFERAC
ali podobno)
stroški projektiranja za objekte
dokumentacija v postopku oddaje
znesek storitve oziroma investicije
in zunanje ureditve in ureditve
javnega naročila v skladu z veljavno
komunalne infrastrukture (krajinsko zakonodajo
načrtovanje, urbanizem, arhitektura, pogodba ali naročilnica
gradbene konstrukcije, strojne in
račun/ situacija, ki ga/jo potrdi strokovni
elektro instalacije, opremo, požarno nadzor in investitor
varnost, varstvo pri delu …)
račun ali situacija, ki ga potrdi investitor
stroški nakupa opreme objekta, ki
dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis
je potrebna za funkcijo objekta;
o izvršenem plačilu iz sistema MFERAC
stroški nabave in restavriranja
ali podobno)
opreme
stroški izvedbe gradenj, rušitev,
priprave za gradnjo in izvedbe
gradbeno- obrtniških instalacijskih
del, vključno z izvedbo priključkov
na javno infrastrukturo
stroški zunanjega urejanja objektov
in urejanja parkovnih ureditev
stroški nadzora nad gradnjo
objektov

Podrobnejša opredelitev stroška

Neupravičeni stroški so:
– stroški za obresti na dolgove in
– prispevkov za dovoljenja in komunalne
priključke,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu (razen informativnih tabel).
Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za projektiranja za objekte in zunanje
ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in
elektro instalacije, opremo, požarno varnost,
varstvo pri delu …) lahko velja upravičeno
obdobje pred oddajo vloge na javni razpis,
za stroške informativnih tabel, nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta, nabave in restavriranja opreme, izvedbe
gradenj, rušitev, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vključno z izvedbo
priključkov na javno infrastrukturo,stroške
zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev, in za stroške nadzora velja
upravičeno obdobje nastanka stroška od da-
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tuma oddaje vloge na javni razpis do 10. 11.
2011, vendar projekt ne sme biti zaključen
pred izdajo sklepa Ministrstva o sofinanciranju projekta. V primeru, da vlagatelj v vlogi
v skladu s 1. točko 112. člena Uredbe Sveta
št. 1605/2002 dokaže, da je bilo nujno začeti investicijo pred dodelitvijo donacije je
lahko najzgodnejši datum začetka projekta 1. 1. 2007 kot tudi datum upravičenosti
stroškov;
– stroški morajo biti neposredno vezani
na investicijo, ki se prijavlja na ta razpis.
Skrajni rok za posredovanje zahtevkov
v letu 2010 je 10. 11. 2010. Skrajni rok za
posredovanje končnih zahtevkov je 10. 11.
2011. Zahtevek mora biti ta dan dostavljen
na vložišče ministrstva.
7 VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS
7.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja
v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
operacij javne kulturne infrastrukture v okviru OP RR 2007–2013, v okviru razvojne
prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve
3.2.: »Mreženje kulturnih potencialov«.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so namenska nepovratna sredstva.
Delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša največ 85%,
delež državnega proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih javnih izdatkov.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu znaša 10 mio
EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:

Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Leto 2010

Leto 2011

Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko – PP
6877 (85%)

5.100.000

3.400.000

8.500.000

600.000

1.500.000

4.000.000

10.000.000

Namenska sredstva slovenske udeležbe za
kohezijsko politiko – PP-6955 (15%)
SKUPAJ

900.000
6.000.000
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo:
– PP 6877 „Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU” in
– PP 6955 „Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU- slovenska udeležba”.
7.2 Višina sofinanciranja
Zaprošena vrednost sofinanciranja projekta prijavitelja je lahko najmanj 200.000
EUR in ne sme presegati 2.000.000 EUR.
Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100% financiranje upravičenih stroškov (85% EU in 15% Ministrstvo).
Delež sofinanciranja namenskih sredstev
se zniža pri projektih, ki ustvarjajo diskontne
neto prihodke v ekonomski dobi investicije, v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodilom za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in
koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki so dostopna na spletni
strani: www.euskladi.si in pri vodji razpisa.
7.3 Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskih letih 2010 in
2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo

Skupaj
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določal veljavni predpis, ki ureja izvrševanje
proračuna RS. Ministrstvo bo iz sredstev
posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posameznega
projekta na podlagi izstavljenih zahtevkov
za plačilo.
Skrajni rok za posredovanje zahtevkov
v letu 2010 je 10. 11. 2010. Skrajni rok za
posredovanje končnih zahtevkov je 10. 11.
2011. Zahtevek mora biti ta dan dostavljen
v vložišče ministrstva.
8 OBRAČUN PREDLOŽENIH ZAHTEVKOV ZA PLAČILO
Upravičenec bo v predpisanih rokih poročal ministrstvu na predpisanih obrazcih.
Upravičene stroške mora upravičenec
dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi
listinami in jih potrditi s svojim podpisom,
skladno z Navodili organa upravljanja in navodili Ministrstva.
Prejemnik sredstev bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu
predložiti kopije originalnih računov, pogodb
ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo
na izvedeno aktivnost in dokazila o plačilih
prikazanih stroškov.
Prav tako bo moral upravičenec ob izstavitvi zahtevka za sofinanciranje projekta predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih
izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki
ureja javno naročanje in drugo dokumentacijo, navedeno v poglavju »5. 5. Upravičeni
stroški« te razpisne dokumentacije.
Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev
za predložitev dokazil o nastalih stroških
so, izhajajoč iz Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 – verzija 1.22 kataloga upravičenih stroškov, navedene v nadaljevanju.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene
stroške iz projekta odštelo od predloženih
stroškov pri posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo.
Pogodba o sofinanciranju bo natančneje
določala pogoje za izplačilo.
9 DOPOLNILNO FINANCIRANJE: skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 ni predvideno.
10 DODATNE OBVEZNOSTI UPRAVIČENCEV
10.1 Splošno
Upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi
naslednje obveznosti, vezane na izvajanje
projektov, sofinanciranih z nepovratnimi
sredstvi:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu
z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom
zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi
izvajalci;
– vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi, knjigovodskimi in analitičnimi evidencami, v zvezi s to operacijo voditi ločeno,
prihodke in stroške pa na posebnem stroškovnem mestu tudi po izvedbi projekta;
– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta
in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU;
– poročati ministrstvu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku
projekta;

– zagotoviti informiranje in obveščanje
javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom
Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne
8. 12. 2006 ter navodili organa upravljanja
o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013;
– upoštevati omejitve glede sprememb
projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 in obveščati
ministrstvo o spremembah projekta;
– ob ugotovitvi nenamenske porabe
sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih
javnih virov (proračuna RS ali EU), vrniti
vsa prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do
dneva vračila;
– da bo ministrstvu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim slovenskim organom
in pristojnim organom EU, predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti;
– dokumentirano spremljal in prikazoval
morebitne prihodke projekta;
– za projekt voditi predpisano dokumentacijo in jo hranil do konca leta 2020 v skladu
z navodili;
– evalvatorjem zagotavljati dostop do
podatkov o spremljanju kazalnikov vsaj do
konca programskega obdobja Operativnega
programa za krepitev regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013, t.j. do leta 2015;
– ministrstvu poročal o (dolgoročnih)
učinkih projekta še najmanj 5 let po zaključku projekta;
– pri izvajanju projekta upoštevati predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter vse postopke
v okviru projekta izvajal v skladu z veljavnimi
predpisi ter navodili ministrstva in organa
upravljanja;
– zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je
predmet projekta še vsaj naslednjih pet let
po zadnjem izplačilu sredstev, v primeru najema posojila z dobo odplačevanja več kot
pet let, pa toliko časa, kolikor traja odplačilo
in da bo letno o tem pisno poročal najkasneje do 31. 3. za preteklo leto;
– podpisati izjavo o resničnosti, popolnosti vseh navedb in da vse informacije navedene v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju;
– če se ugotovi nenamenska poraba
sredstev, dvojno financiranje istovrstnih stroškov projekta, da je projekt že bil sofinanciran iz istega vira, t.j. Evropskega sklada za
regionalni razvoj ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, bo moral upravičenec vrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev;
– zagotavljati enakost med spoloma in
preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006.
10.2 Posledice, če se ugotovi financiranje posamezne operacije iz istega vira
Prijavljeni projekt je lahko sofinanciran
iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev EU,
bilateralnih idr. finančnih sredstev), razen
iz sredstev istega vira, t.j. Evropskega regionalnega sklada, v sklopu izvajanja drugih
prednostnih usmeritev OP RR 2007–2013,
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zaradi razmejitvenih kriterijev na razvojnih prioritetah, kot je to določeno v OP RR
2007–2013, v okviru prednostne usmeritve
3. 2. »Mreženje kulturnih potencialov«.
Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi integralnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se pri deležih sofinanciranja
investicije t.i. „lastne udeležbe“ upošteva
tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja.
10.3 Dvojno financiranje
Prijavitelji na ta javni razpis ne smejo predložiti istih računov posameznega projekta
ali posameznih faz projekta, za izvajanje
katerih so že pridobili sredstva državnega ali
lokalnih proračunov ali sredstva EU. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo
Ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev
in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila.
11 ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana do 5. 10. 2009 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj-prijava za razpis za sofinanciranje projektov kulturne infrastrukture“z
oznako »JR ESRR – 2009«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja
(naziv in polni naslov prijavitelja).
Nepravilno označene ovojnice in vloge ki
ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
V primeru, da iz nepravilno označene
ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja,
bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato
vrnjena pošiljatelju.
11.1 Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan:
– obrazec št. 1 – prijavni obrazec 1;
– obrazec št. 2 – izjava;
– obrazec št. 3 – podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 4 – dispozicija projekta;
– obrazec št. 5 – izpolnjevanje izbornih meril;
– obrazec št. 6 – Vzorec pogodbe s prilogami.
– priloge:
– investicijski dokument z izdelano
analizo stroškov in koristi pri investicijskih
projektih, ki bodo ustvarjali prihodek in pri
investicijskih projektih večjih od 1 MEUR,
skladno z določili Uredbe sveta ES št.
1341/2008 z dne 18. 12. 2008 o spremembi
Uredbe ES št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek;
– Načrt razvojnih programov – NRP ali
izjava odgovorne osebe o uskladitvi dokumentov do podpisa pogodbe o izvajanju);
– sklep o razglasitvi objekta za javno
kulturno infrastrukturo;
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– sklep o razglasitvi kulturnega spomenika (samo v primeru, če se prijavlja investicijsko vzdrževanje objekta, ki je razglašen
tudi za kulturni spomenik – glej tč. 4.1.).
11.2 Objava podatkov o prijaviteljih
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu in prejemniku pomoči skladno
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
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.
11.3 Odpiranje vlog
Prijave bo odprla strokovna komisija. Odpiranje bo 7. 10. 2009 ob 10. 00 uri. Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila
prijav ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 15
dni. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
12 OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV
O IZBORU
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom
o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Če se
prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne
odzove na poziv ali ne priloži k pogodbi veljavnega gradbenega dovoljenja in potrdila
pristojnega davčnega urada (v primeru, da
upravičenci uveljavljajo DDV kot upravičen
strošek), se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo
naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi
ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
13 PRITOŽBE: za pritožbeni postopek
se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Zoper sklep o izbiri se lahko
prijavitelj pritoži v osmih dneh od njegovega
prejema. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi odloči ministrica s sklepom v roku
15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji.
14 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN
POSREDOVANJE INFORMACIJ O RAZPISU

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje,
– prijavne obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s priloženimi obrazci RR – 1, RR -2, RR – 3, RR
– 4, RR – 5, RR – 6, RR – 7, RR – 8 in RR
-9 in obrazec 7.
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani
prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani
http://www.mk.gov.si. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo
tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
od 21. 8. 2009 do 2. 10. 2009 v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami,
in sicer, vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure. Ministrstvo za kulturo bo v času
razpisnega roka, na pisno zahtevo občine,
razpisno dokumentacijo tudi poslalo.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na vprašanja se podajajo v pisni obliki
v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni
strani ministrstva. Vsi objavljeni odgovori
imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnika razpisa: mag. Tomaž Kukovica, sekretar, tel. 01/369-59-55,
faks: 01/369-59-92, e-mail: Tomaz.Kuko
vica@gov.si ali (gp.mk@gov.si). Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana pri skrbniku razpisa,
Potekal bo tudi informativni dan, in sicer
9. septembra 2009 ob 10. v sejni sobi Ministrstva za kulturo, Maistrova 10/pritličje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-61/2009-2
Ob-5722/09
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), Sporazuma
med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije
(Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta
o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94,
MP-2/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4.
2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2010 do 31. 3. 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:
A. obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju:
bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4.
2010 do 31. 3. 2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovne vede;
– družboslovne vede;
– humanistične vede.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
B. obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v obdobju od 1. 4. 2010–31. 3.
2011
C. obiskov japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 4.
2010–31. 3. 2011
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Japonska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje
z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
japonskih 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
japonski vodja morata vložiti prijavi in na
način, ki ga določata pristojni instituciji (na
Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/). Kontaktna oseba na japonski strani je
gospod Tadatoshi Kaneko, e-mail: kenkyouka11@jsps.go.jp. Razpis na japonski strani
bo zaključen 9. septembra 2009.
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 2010 (razpisi
v letu 2009), poglavje J – Mednarodno znan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stveno sodelovanje, št. 6319-2/2009-1, z dne
22. 7. 2009 in v skladu s sklepom, ki ga je
Znanstveni svet ARRS sprejel na svoji seji
dne 15. 4. 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.
Vlog prijaviteljev, katerim sta ARRS in
JSPS v preteklosti (2007–2009, 2008–2010
in 2009–2011) že sofinancirala znanstvene
obiske z istimi japonskimi institucijami oziroma japonskimi partnerji, agencija in JSPS
ne bosta obravnavala.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje bo
opravljen sporazumno med MVZT in JSPS.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
Upravni odbor agencije na podlagi sporazumne izbire, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov in obiskov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2012 znaša okvirno 62.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obiskov ter obsegu financiranja bo
sprejet na korespondenčni seji, ki bo predvidoma potekala 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:
A. mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem,
prevozne stroške na Japonskem, stroške
namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 150 EUR dnevno in dnevnice – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca);
B. mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem
– pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni
obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
180 dni in dolgoročni obiski (3–10 mesecev)
v skupnem trajanju 10 mesecev;
C. stroške bivanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor)
ali izjemoma v primeru zasedenosti domov
v hotelu B kategorije (***), vendar največ do
100 EUR dnevno in največ do 1252 EUR
mesečno, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), lokalni prevoz in osnovno zdravstveno zavarovanje – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni)
v skupnem trajanju 180 dni.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob pri-

hodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2010 do 31. marca 2012 (za točko
A javnega razpisa) in od 1. aprila 2010 do
31. marca 2011 (za točki B in C javnega
razpisa).
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 Japonsko v obdobju
od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v vložišče agencije do 18. 9. 2009,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti v Sloveniji do 18. 9. 2009, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce A (ARRS-MS-JP-06-A/2009),
B (ARRS-MS-JP-06-B/2009) ali C (ARRSMS-JP-06-C/2009). Obrazci A, B in C, poimenovani
ARRS-MS-JP-08-A/2009-Pr,
ARRS-MS-JP-08-B/2009-Pr ali ARRS-MSJP-06-C/2009-Pr (s končnico .doc oziroma
.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje
prijavljenega bilateralnega projekta, morajo
najkasneje 18. 9. 2009 do 12. ure prispeti
tudi po elektronski pošti kot priloge na naslov razpis-japonska10-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz
obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem
formatu). Elektronske prijave morajo biti
vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za
pravilno oddane prijave štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki,
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 22. 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 Sektorju za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu 01/400-59-50 vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-5678/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
za področje družbenih dejavnosti v Mestni
občini Novo mesto (šifra: 600-01-3/2006) in
30. člena Statuta Mestne občine Novo me-
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sto (Uradni list RS, št. 96/08) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov, ki potekajo v prostorih
mladinske infrastrukture
1. Predmet razpisa: Občina razpisuje
proračunska sredstva v višini 16.000,00
EUR za program intermedijskih in sodobnih
umetnosti, ki zajemajo sodobna umetniška
gibanja mladih na področju vizualnih umetnosti in potekajo v prostorih mladinske infrastrukture namenjene tej umetniški zvrsti.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov s področja vizualnih umetnosti subkulture mladih. Sofinanciran bo galerijski
program s kvalitetnimi in sodobnimi pristopi
k novim trendom s področja likovne umetnosti, fotografije, inštalacij ter ostalih področij vizualne umetnosti v Mestni občini
Novo mesto. Poudarek mora biti na mlajših
ustvarjalcih, ki se ukvarjajo s sodobnimi likovnimi, multimedijskimi in vizualnimi umetnostmi. Razstavni program pa mora biti dostopen otrokom, mladim ter odrasli publiki.
Program se mora izvajati v novomeški občini. Za program mora skrbeti strokovna kadrovska zasedba, hkrati pa prijavitelj mora
imeti prostorsko in organizacijsko zasnovo.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot potekajo kontinuirano skozi celo leto.
Program ima jasno določene cilje, izdelano
programsko shemo skozi katero uresničuje
zastavljene cilje, evaluira svoj program ter
jasno opredeljeno finančno konstrukcijo.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Uradni list RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zasebni zavodi,
– druge nepridobitne organizacije.
Vse omenjene organizacije, društva, zasebni zavodi ali zveze morajo imeti sedež
v Mestni občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni mladim ustvarjalcem do
26. leta starosti na območju Mestne občine
Novo mesto ter publiki vseh starosti. Program poteka kontinuirano vsako leto že več
kot 5 let.
Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim
aktivnostim mladih, ki prispevajo k umetniški in kulturni osveščenosti in ustvarjalnosti
otrok in mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev:
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– vlagatelji morajo kandidirati s programi,
ki v Mestni občini potekajo že več let (najmanj 5) in so predvsem namenjeni otrokom
in mladim,
– programi se morajo izvajati v Mestni
občini Novo mesto,
– vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programa,
– pomembnost programa (število mladih,
ki jih program zajema, kvaliteta programa,
strokovnost, ustvarjalnost, inovativnost),
– trajanje programa,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto,
– nepridobiten značaj programa,
– zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave,
ki bodo zadostile naslednjim prednostnim
kriterijem:
– programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo sodobne mlade ustvarjalce
s področja vizualne umetnosti oziroma galerijskega delovanja mladih,
– pospeševanje kulturno-umetniške
ustvarjalnosti otrok in mladih ter omogočanje dostopnosti do kulturnih programov,
– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni
in inovativni pristop,
– finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz
virov, ki niso iz proračuna Mestne občine
Novo mesto) – obvezna priloga je dokazilo
o prejetih sredstvih, ki niso iz proračuna MO
Novo mesto (potrdilo/sklep/odločba/pogodba) za leto 2009,
– nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference (obvezna priloga),
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– je časovno opredeljen,
– ima jasne cilje,
– ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
– vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
– program se izvaja v starem mestnem
jedru,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že
kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih
(oddana vsebinska in finančna poročila),
– prijavitelj lahko s programom kandidira
le na en javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija
upoštevala le eno vlogo.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov, izločila morebitne
programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih
kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. Izbran bo en izvajalec programa.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
otroškim in mladinskim programom, ki potekajo v prostorih mladinske infrastrukture
v letu 2009 znaša 16.000,00 EUR in so namenjena galerijski dejavnosti mladih.
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009.
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10. Razpisni rok: javni razpis za področje
mladinske infrastrukture, v kateri potekajo
otroški in mladinski programi bo potekal od
21. 8. 2009 in traja do 4. 9. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja),
– dokazilo o prejetih sredstvih iz drugih
virov (državnih, mednarodnih, sponzorstva,
donacije).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do dne 4. 9. 2009 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod
naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – mladinska infrastruktura
2009«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja:
naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 4. 9.
2009 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 8. 9. 2009.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto

Št. 478-0032/2009-1
Ob-5679/09
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07); Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Divača za leto 2009
(Uradni list RS, št. 25/09, 40/09, 52/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
a) parcela št. 1079, travnik v izmeri 2.070
m², vpisana v vložek št. 838, k.o. Divača;
Izhodiščna cena znaša 167.670,00 EUR
(81,00 EUR/m²).
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
izgradnjo bencinskega servisa.
b) parcela št. 1087/1, travnik v izmeri
3.268 m² in gozd v izmeri 284 m², vpisana
v vložek 838, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 287.712,00 EUR
(81,00 EUR/m²).
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
izgradnjo bencinskega servisa.
c) parcela št. 552/315, gozd v izmeri
12.565 m², vpisana v vložek 836, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 1.193.675,00
EUR (95,00 EUR/m²).
d) parcela št. 1845/1, travnik v izmeri
582 m², vpisana v vložek 330, k.o. Dolnje
Ležeče.
Izhodiščna cena znaša 32.500,00 EUR
(55,84 EUR/m²).
Parcela se nahaja znotraj območja za
storitvene, proizvodne in trgovske dejavnosti.
e) parcela št. 512/33, travnik v izmeri 402
m², vpisana v vložek 818, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 20.100,00 EUR
(50,00 EUR/m²).
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača.
f) parcela št. 512/23, travnik v izmeri 754
m², vpisana v vložek 818, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 37.700,00 EUR
(50,00 EUR/m²).
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača.
g) parcela št. 552/305, pašnik v izmeri
531 m², vpisna v vložek 325, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 26.400,00 EUR
(50,00 EUR/m²).
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videnokupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena
predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih
davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroki ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo
in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev
pravnega posla, bremenijo kupca.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
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Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780032,
voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po izboru.
4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je
vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo;
– ponujena cena;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponud
nika;
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno petka 4. 9. 2009
do 12 ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno
zbiranje ponudb – ponudba za nakup parcel – 1«.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podra-

čun Občine Divača št. 01219-0100006052,
sklic 28 75183-7221002-47803209 voden
pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju
občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0031/2009-1
Ob-5680/09
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07); Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Divača za leto 2009
(Uradni list RS, št. 25/09, 40/09, 52/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
– parc. št. 735/17, k.o. Divača, v izmeri
816,00 m2;
– parc. št. 735/16, k.o. Divača, v izmeri
904,00 m2;
– parc. št. 735/20, k.o. Divača, v izmeri
1.037,00 m2;
– parc. št. 735/14, k.o. Divača, v izmeri
829,00 m2;
– parc. št. 735/13, k.o. Divača, v izmeri
776,00 m2;
– parc. št. 735/12, k.o. Divača, v izmeri
710,00 m2;
– parc. št. 735/11, k.o. Divača, v izmeri
896,00 m2;
– parc. št. 735/10, k.o. Divača, v izmeri
583,00 m2;
– parc. št. 735/9, k.o. Divača, v izmeri
641,00 m2;
– parc. št. 735/8, k.o. Divača, v izmeri
571,00 m2;
– parc. št. 735/7, k.o. Divača, v izmeri
664,00 m2;
– parc. št. 735/6, k.o. Divača, v izmeri
315,00 m2;
– parc. št. 735/5, k.o. Divača, v izmeri
509,00 m2;
– parc. št. 735/4, k.o. Divača, v izmeri
536,00 m2;
– parc. št. 735/3, k.o. Divača, v izmeri
894,00 m2;
– parc. št. 735/2, k.o. Divača, v izmeri
526,00 m2;
– parc. št. 735/1, k.o. Divača, v izmeri
2.381,00 m2;
– parc. št. 726/1, k.o. Divača, v izmeri
12.164,00 m2;
– parc. št. 726/2, k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
– parc. št. 726/3, k.o. Divača, v izmeri
811,00 m2;
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– parc. št. 726/4, k.o. Divača, v izmeri
255,00 m2;
– parc. št. 726/5, k.o. Divača, v izmeri
953,00 m2;
– parc. št. 726/6, k.o. Divača, v izmeri
807,00 m2;
– parc. št. 726/7, k.o. Divača, v izmeri
648,00 m2;
– parc. št. 727, k.o. Divača, v izmeri
1.111,00 m2;
– parc. št. 728, k.o. Divača, v izmeri
471,00 m2;
– parc. št. 552/321, k.o. Divača, v izmeri
2.216,00 m2;
– parc. št. 552/322, k.o. Divača, v izmeri
824,00 m2;
vse vpisane v vložek št. 735, k.o. Divača.
Skupni znesek vseh nepremičnin pod št.
1. znaša 2.937.060 € (84,00 EUR/m2) brez
DDV.
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod točko št. 1 se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale
le na posamezne parcele iz tega razpisa se
ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne
zavrnjene.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb niso komunalno opremljene. Komunalni prispevek bo odmerjen
z odločbo, z investitorjem pa bo sklenjena pogodba o opremljanju za komunalno
opremljanje navedenega zemljišča v skladu
z določili ZPNačrt.
3. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
idejno zasnovo in program z opisano nameravano gradnjo. Idejna zasnova in program
mora v svoji osnovi temeljiti na socialnih
programih (dom za starejše občane, socialna stanovanja, varovana stanovanja, stanovanja za mlade družine, ipd.)
4. Izklicna cena nepremičnin pod točko
1. je izračunana na dan 31. 7. 2009 in znaša
84,00 €/m2.
5. V ceno zemljišča ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV) oziroma davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
6. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
7. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Divača obdrži vplačano varščino. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
8. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
9. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo pravočasne. Ponudba se bo štela
za pravočasno, če bo prispela do vključno
petka, 4. 9. 2009 do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno
po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne
odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin – 2«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek,
– rok veljavnosti ponudbe je štiri mesece
po roku za oddajo ponudb,

Stran

2188 /

Št.

66 / 21. 8. 2009

– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID
štev. za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– idejno zasnovo oziroma program, iz
katerega bo razvidna namen gradnje, ki se
nanaša na socialne programe kot je opisano
v 4. točki tega razpisa,
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene brez DDV, ki je za nepremičnine pod
št. 1 navedena v zadnjem odstavku 1. točke tega razpisa, katera mora biti nakazana
na podračun proračuna Občine Divača, številka: 01219-0100006052, obvezni sklic na
številko 00-4780031 voden pri UJP Koper.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
12. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 11. točke javnega
razpisa.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
14. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v roku treh dni po roku za oddajo
ponudb.
Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:
– ponujena cena brez pripadajočega
DDV (70 točk),
– idejna zasnova (30 točk).
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje
in dosegel najvišje število točk. Točke se
bodo računale po naslednji formuli:

P u 70
Tp
NP
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P – ponudba
NP – najboljša ponudba
Tp – dobljene točke

ID u 30
ID max
va

Tid

ID – idejna zasnova
IDmax – najvišje ocenjena idejna zasnoTID – dobljene točke za ponujeno ceno

T

Tp  Tid

T – vse dobljene točke
70:30 – razmerje med ponujeno ceno in
idejno zasnovo.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika, najkasneje v roku petnajst dni
od datuma odpiranja ponudb. Odločitev prodajalca je dokončna.
16. Občina Divača lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
17. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
19. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec zemljišča. Stroške pravnega pregleda,
sestave kupoprodajne pogodbe in cenitve
zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na
2.000,00 €.
20. Občina Divača si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in
služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
21. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
22. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, tel.
05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 430-0036/2009
Ob-5688/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07), objaMK
vlja Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Naklo, Glavna ce-

MK
sta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11.
2. Predmet javne ponudbe
Dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 72,72 m2, na naslovu Čirče 39, 4000
Kranj z oznako št. 02, parc. št. 500/8, vl.
št. 563 in parc. št. 30/2, vl. št. 608, vse k.o.
Čirče. Stanovanje, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega objekta, obsega predprostor v izmeri 3,98 m2, WC v izmeri 2,01 m2,
dnevno sobo v izmeri 27,06 m2, kopalnica
MK
v izmeri 4,80 m2, kuhinjo v izmeri 2,78 m2,
2
shrambo v izmeri 3,06 m , hodnik v izmeri
2,59 m2, spalnico v izmeri 11,69 m2, kabinet
v izmeri 8,80 m2, teraso v izmeri 4,20 m2,
kletni prostor 1,75 m2 ter dve pokriti parkirni
mesti, označeni s št. 2/a in 2/b. Navedena
nepremičnina je obremenjena z najemno
pogodbo za nedoločen čas.
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
60.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen davek od prometa na nepremičnine, ki
ga plača kupec, prav tako kupec plača vse
druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«;
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna;
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna in
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih;
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%ponujene cene, s priloženo številko svojega transakcijskega računa, skupaj
z nazivom banke (za primer vračila varščina). Varščina se nakaže na TRR Občine
Naklo, številka: 01282-0100006748, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine«.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najbolj ugodnega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim ponudnikom všteta
v kupnino.
5. Rok sklenitve pogodbe: najkasneje
v roku 15 dni po opravljenem izboru mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec,
v nasprotnem primeru pa sme prodajalec
podaljšati rok za sklenitev pogodbe, a ne za
več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če se pogodba ne sklene niti v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
k podpisu pa lahko povabi naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo
1/3popolnega
00.00.00 00:00
se kupcu ne izda do
plačila kupnine.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe.
8. Vsebina ponudbe
Vsebovati mora naslednje podatke:
a) navedbo nepremičnine, za katero daje
ponudbo,
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b) ponujeno ceno za nepremičnino, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne (v EUR,
brez davka),
c) firmo oziroma ime ponudnika,
d) naslov oziroma sedež,
e) pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
f) potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
g) priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
h) izpis iz sodnega registra, ne starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
i) številko transakcijskega računa,
j) naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine,
k) številka telefona, številko telefaksa,
l) kontaktno osebo v zvezi s ponudbo,
m) pooblaščeno osebo za sklenitev pogodbe,
n) originalno potrdilo o vplačani varščini,
o) izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
p) izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve prodajne pogodbe.
9. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru
prejema več ponudb z navedbo iste cene,
se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek do sklenitve
pravnega posla.
10. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
ponedeljka, 7. 9. 2009, do 12. ure.
Ponudbe so oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo ali pa se pošljejo na omenjeni naslov s pripisom »Javno
zbiranje ponudb za nakup nepremičnine –
Ne odpiraj«. Preko pošte poslane pošiljke
se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele do zgoraj določenega datuma in ure.
Nepravočasne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Če pa
bodo prispele vloge nepopolne, se bo ponudnike obvestilo, naj jih v določenem roku
dopolnijo. Kolikor tega ponudniki ne bodo
storili, se bodo njihove ponudbe izločile.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prispelih ponudb: prispele ponudbe bo pregledala
imenovana komisija dne 8. 9. 2009 ob 8. uri
v sejni sobi Občine Naklo.
12. Kontaktna oseba: natančnejše informacije glede predmeta ponudbe so dostopne na Občini Naklo, pri Ivanu Ficu na tel.
04/277-11-22. Ogled nepremičnine je možen le na podlagi predhodnega dogovora.
Občina Naklo
Št. 32202-00/2009
Ob-5697/09
Na podlagi druge alinee 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08), Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 22/09) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje razvoja
turistične infrastrukture (Uradne objave Primorske novice št. 10/07) Občina Kanal ob
Soči objavlja

javni razpis
za spodbujanje razvoja turistične
infrastrukture
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00,
faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture v Občini Kanal ob Soči
se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih
spodbud za spodbujanje razvoja turistične
infrastrukture (Uradne objave Primorske novice št. 10/07).
3. Višina razpoložljivih sredstev v letu
2009 znaša 25.789,00 €. Sredstva so na
proračunski postavki 4140070 Programi
v turizmu.
4. Sredstva, dodeljena v tem razpisu, se
lahko dodelijo pod pogojem podane izjave
upravičencev, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih in mednarodnih virov,
oziroma če so, koliko sredstev so iz teh virov
že pridobili.
5. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči, priglašene
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom
»de minimis«.
6. Upravičenci do sredstev morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje
stroškov posamezne investicije.
7. Sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture so namenjena naložbam
v nastanitvene zmogljivosti v Občini Kanal ob
Soči. Upravičene so tako naložbe v razvoj in
razširitev obstoječe gostinske nastanitvene
dejavnosti kot tudi v nove dejavnosti.
8. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki, gospodarske družbe ter
posamezniki, ki niso v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidaciji in
dokažejo, da imajo ustrezne pogoje za opravljanje gostinske nastanitvene dejavnosti ter
jo bodo izvajali na območju občine Kanal
ob Soči.
9. Investicija mora biti zaključena do konca maja 2010. Prijavitelj, ki bo prijavljeno
investicijo dokončal do konca leta 2009, bo
prejel večje število točk.
10. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev.
11. Namen sofinanciranja in upravičeni
stroški so materialne investicije v nastanitvene zmogljivosti:
– stroški graditve ali ureditve novih prostorov,
– stroški nakupa opreme za nove prostore.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
12. Izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti
naslednja dokazila in dokumente:
– dokazilo, da so registrirani za opravljanje gostinske nastanitvene dejavnosti in
uporabno dovoljenje (kolikor gre za novo
dejavnost, izjavo, da bodo zahtevana dokazila posredovali po pridobitvi),
– poslovni načrt,
– ustrezna dovoljenja za izvajanje posegov (lastništvo, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo),
– podpisana izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– podpisana izjava o prejetih državnih
pomočeh,
– če prijavitelj ni lastnik, pogodbo o najemu,
– predračun z opisom predvidenih del
pripravljen s strani izvajalca del.
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13. Kriteriji in merila za ocenjevanje:
– pomen projekta za dvig ravni turistične
ponudbe v občini: 20%,
– prednost imajo kandidati, ki imajo zagotovljene prostorske možnosti in so v najkrajšem možnem času sposobni povečati
ponudbo: 50%,
– preglednost in zanesljivost finančne
konstrukcije – realnost izvedbe: 30%.
14. Predlagatelji morajo vloge oddati
na predpisanih obrazcih v zaprti kuverti
osebno v tajništvu občine ali po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 30. 9.
2009 na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Ne
odpiraj prijava na javni razpis – turistična
infrastruktura!«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne oddana do 12. ure
v tajništvu Občine Kanal ob Soči. Na ovojnici mora biti napisan naslov pošiljatelja
(predlagatelj vloge) ter naslov prejemnika
(Občina Kanal ob Soči).
15. Neutemeljene vloge ne bodo obravnavane. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za
nepopolno se šteje tista vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Nepopolna
vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.
16. Vloge bo obravnavala strokovna
komisija imenovana s strani župana. Vse
pravočasne in popolne vloge bo strokovna
komisija ocenjevala na podlagi navedenih
meril.
17. Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Kanal ob Soči s sklepom.
18. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog. S prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih se bodo določile
medsebojne pravice in obveznosti.
19. Razpisna dokumentacija je od dneva
objave do izteka razpisnega roka dosegljiva
v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal ter na spletni strani www.obcina-kanal.si. Dodatna pojasnila lahko dobite
na tel. 05/398-12-15, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.
Občina Kanal ob Soči
Št. 35280-5/2009
Ob-5699/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov z javnim
zbiranjem ponudb
1. V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori:
– prostor v kletni etaži stavbe na naslovu
Šuštarjeva kolonija 1, Trbovlje, v skupni izmeri 51,06 m2, ki je primeren za pisarno,
– 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta
primerna za pisarno,
– poslovni prostor v kletni etaži stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 2, Trbovlje, v izmeri 30,47 m2, ki je primeren za pisarno ali
skladiščni prostor.
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2. Poslovni prostori se dajejo v najem
za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti primernih
najemnin, ki so določene na podlagi poročila
pooblaščenega cenilca.
Neto vrednosti primernih najemnin so
naslednje:
– prostor v kletni etaži stavbe na naslovu Šuštarjeva kolonija 1, Trbovlje: 367,63
EUR/mesec,
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 108,14 EUR/mesec,
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 132,98 EUR/mesec,
– poslovni prostor v kletni etaži stavbe z naslovom Ulica 1. junija 2, Trbovlje:
137,12 EUR/mesec.
4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni
razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 15. 9. 2009.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje
točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv,
ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno
neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani
varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu. Ponudba mora biti podpisana in
mora vsebovati opis in program dejavnosti
v razpisanem prostoru.
6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni v njihovi ponudbi.
Potrdilo o vplačanem jamstvu je potrebno
priložiti k ponudbi. Jamstvo za resnost ponudbe interesenti nakažejo na račun št.:
01329-0100018122 proračun Občine Trbovlje s pripisom »jamstvo za resnost ponudbe – Šuštarjeva kol. 1 ali Ulica 1. junija 4 ali
Ulica 1. junija 2«.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo.
V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano
jamstvo za resnost ponudbe.
8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom, župan
pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že
začeti postopek ustavi.
9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo
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enaka ali višja od vrednosti primernih najemnin.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene
izbire.
13. V primeru, da interesent ne uspe na
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za
resnost ponudbe vrne v roku 15 dni od dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim
bo sklenjena najemna pogodba, se jamstvo
za resnost ponudbe prekvalificira v varščino in se poravna z zadnjimi najemninami
oziroma se porabi za poplačilo morebitne
škode.
14. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/56-27-981 ali
03/56-27-912.
15. Vse interesente, ki so predložili vloge
za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na
zahtevane pogoje po tem razpisu.
Občina Trbovlje
Št. 2009-N-0078

Ob-5700/09

Javni razpis
za dodelitev pomoči deminimis za
spodbujanje podjetništva v Občini
Podlehnik za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – pomoči de minimis za
uresničevanje ciljev Občine Podlehnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva,
v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za
spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik
(Uradni list RS, št. 42/09; v nadaljevanju:
Pravilnik).
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Podlehnik za leto 2009, v višini 10.000,00 EUR na proračunski postavki
410201.
Sredstva v proračunu so omejena. Pomoč, odobrena po pravilu deminimis, lahko
pokriva do 100% upravičenih stroškov pomoči. Kolikor bo skupna višina sredstev, ki
bi jih naj prejeli upravičenci, višja od zagotovljenih sredstev na proračunski postavki,
se upravičena sredstva po posameznikih
zmanjšajo za enak sorazmerni delež tako,
da odobrena skupna sredstva ne bodo presegla sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Podlehnik,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.
Za podjetje se štejejo:
– samostojni podjetniki,
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08,
68/08, 42/09; v nadaljevanju: ZGD) in ni
veliko podjetje, podjetje v težavah oziroma
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki
od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov,
in vrednost aktive ne presega 4.400.000
evrov).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– pravočasna oddaja vloge z zahtevano
dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne
dokumentacije,
– ostali pogoji za pridobitev pomoči, so
definirani v prijavi pri vsakem od ukrepov.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in
40/09),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor kmetijstva, ribištva, ribogojstva in premogovništva,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.
Pomoči deminimis po Pravilniku se lahko
dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno
izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz
javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je
iz teh virov že pridobil.
Pomoči deminimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se
pomoči deminimis ne sme kumulirati z drugo
državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dodeljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v določbi, ki jo je sprejela
komisija.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči deminimis dodeljena kateremu koli upravičencu
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let oziroma
100.000 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev.
Postopek za dodelitev pomoči deminimis
se vodi v skladu s Pravilnikom in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08).
IV. Ukrepi in pomoči
Ukrep št. 3 – Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v višini 1.000,00 EUR.
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov
ter zaposlenih na vseh področjih in s tem
spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti
podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se
usposabljajo,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz
4. člena Pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno
z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vr-
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ste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.
Ukrep št. 5 – Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
v višini 5.000,00 EUR
Od tega za samozaposlovanje v višini
2.500,00 EUR in za odpiranje novih delovnih mest v višini 2.500,00 EUR.
Namen pomoči je povečevanje števila
zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih
mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve
v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za odpiranje novega delovnega
mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih
plač,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve z najmanj
visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do
10 minimalnih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi ZGD, če jim taka
dejavnost pomeni edini in glavni poklic in
je tudi poslovni sedež na območju občine,
in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za
primer samozaposlitve brezposelne osebe
in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene
osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4.
člena Pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju
občine poslovni prostor in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem
prostoru na območju občine. Do sredstev
je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve
registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova
zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca
prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena Pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež
izven občine, če imajo na območju občine
poslovni prostor in zaposlujejo za namen
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je
podjetje upravičeno v primeru zaposlitve
registriranega brezposelnega iskalca prve
zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.
V. Rok in način prijave
Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu
2009 do konca javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog je 31. 10. 2009. Vlogo
– prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – vloga: Razpis podjetništvo
deminimis« dostaviti na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
Pri odpiranju bodo upoštevane vloge, ki
bodo prispele na sedež Občine Podlehnik,
do datuma navedenega za oddajo vlog. Na
hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe; v nadaljevanju: Komisija. Odpiranje
pravočasno prispelih in pravilno označenih

vlog bo Komisija opravila najkasneje v roku
15 dni po roku za oddajo prijav.
Po končanem postopku odpiranja prispelih vlog in na predlog Komisije, izda prijavitelju, župan Občine Podlehnik, sklep o dodelitvi sredstev. Po preteku roka za pritožbo
na sklep, strokovna služba občine pripravi
pogodbo s prejemnikom pomoči, v skladu
z 38. členom Pravilnika. Roki za izplačila
sredstev pričnejo teči z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Prijavitelj je
dolžan vlogo dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
VI. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo - obrazce vlog,
lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni
pisarni na Občini Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik. Objavljena pa je tudi na
spletni strani Občine Podlehnik, www.podlehnik.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Podlehnik,
tel. 02/788-40-60 ali pišete na elektronski
naslov:
obcina.podlehnik@podlehnik.si
z navedbo »razpis za drobno gospodarstvo
2009«.
Občina Podlehnik
Ob-5717/09
Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231
Beltinci na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Beltinci
o potrditvi letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja Občine Beltinci z dne
12. 3. 2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Beltinci, Mladinska ulica
2, 9231 Beltinci.
II. Nepremičnine, ki so predmet prodaje
a) parc. št. 1386/11-njiva v izmeri 673 m2
in parc. št. 1386/14-pot v izmeri 23 m2, obe
vpisani v vložek št. 1 k.o. Beltinci.
b) parc. št. 1386/13-njiva v izmeri 681 m2,
vpisana v vložek št. 1 k.o. Beltinci.
Nepremičnine pod točko a) in b) predstavljajo v naravi nezazidano stavbno zemljišče v k.o. Beltinci, ki se nahaja v območju
zazidljivih predelov naselja Beltinci. Predmetne nepremičnine so komunalno opremljene (mimo njih pelje asfaltirana cesta,
vodovod, elektrika, telefon, kabelska, ulična razsvetljava). Nepremičnine ležijo v SV
delu naselja Beltinci in so locirane ob Vrtni
ulici-pri osnovni šoli. Skladno z občinskim
odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja
stanovanjskih hiš (dveh).
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so
predmet prodaje pod točko a) je 18,00
EUR/m2 oziroma za skupaj 696 m2 zemljišča: 12.528,00 EUR (vse brez DDV), pod
točko b) tudi 18 EUR /m2. oziroma za skupaj 681 m2 zemljišča: 12.258,00 EUR (vse
brez DDV).
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Besedilo razpisa in obrazce za pripravo
ponudbe ter mapno kopijo je mogoče dobiti
v prostorih občinske uprave Občine Beltinci,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, vsak delovni dan od 8. do 15. ure in na spletni strani
občine www.beltinci.si.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine tako pod točko a) kot
tudi pod točko b) se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno« in so proste vseh bremen.
2. S tem razpisom se prodajajo izključno
nepremičnine, ki so navedene v točki a) in
b) tega razpisa.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice skleniti kupoprodajno
pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal
kupcu po prejemu celotne kupnine.
5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega
urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev
soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali
ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec.
6. Izhodiščna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja
za graditev objektov na predmetnih parcelah.
7. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10%
od ponujene cene za parcelo, za katero
daje ponudbo za nakup na podračun Občine
Beltinci št. 01202-0100011541 UJP Murska
Sobota z navedbo »Varščina za javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup parcele Vrtna«
z navedbo parcelne številke zemljišča, za
katero daje ponudbo.
8. Ponudbi mora ponudnik predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene
cene.
9. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
45 dni od dneva oddaje ponudbe.
10. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
zemljišču najpozneje v roku 3 let od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor kupec ne
začne z gradnjo v roku 3. let po datumu
sklenitve kupoprodajne pogodbe je dolžan
plačati pogodbeno kazen v višini 100,00
EUR za vsak mesec zamude oziroma prekoračitve roka.
11. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno
za nepremičnine, ki so navedene pod točko
a) in b) in so predmet razpisa ter izpolnjuje
vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji
sodelovanja.
V. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
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izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni
register Slovenije, izdano od AJPES-a.
VI. Ponudba
Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES,
– fizična oseba – kopija osebnega dokumenta.
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od
ponujene cene.
Dokumenti (razen osebnih dokumentov)
ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob
dnevu odpiranja ponudb); zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
je predložena najkasneje do vključno 15. 9.
2009 do 12. ure na naslov Občina Beltinci,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Ponudnik
predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Občine
Beltinci-Vrtna.«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
popolne ponudbe.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, dne 22. 9. 2009 ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pisnim pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, imenovana s strani župana
Občine Beltinci. Komisija bo vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo ponujeno ceno oziroma
kupnino za vse parcele iz točke a) oziroma
iz točke b) in se zavezal začeti gradnjo stanovanjskih hiš v roku 3 let od objave tega
razpisa.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Informacije: pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času raz-
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pisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
v občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci.
Kontaktne osebe so: Venčeslav Smodiš,
Iztok Jerebic, tel. 02/541-35-35.
Občina Beltinci
Št. 407-169/2009
Ob-5720/09
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št.
39/07), Odloka o proračunu Občine Brežice
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08)
in priglasitvijo sheme državne pomoči št.
M001-5880173-2009 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v
nadaljevanju namen B).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
110.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za
vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 80.000 EUR
Namen B: 30.000 EUR
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva
linearrno zmanjšajo vsem upravičencem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in
storitvene opreme in nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve
novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne
in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancira se investicije v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 10.
2008) do zadnjega datuma, ki je določen
za oddajo vlog (15. 10. 2009) – začetne
investicije – opredeljene v prejšnjem odstavku (sofinancira se investicije v stroje in
opremo, izključene so investicije v nepremičnine). Upoštevajo se le stalna sredstva,
ne drobni inventar. Upoštevajo se računi
brez DDV.
Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se mikro ali majhna družba nahaja v regiji,
upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po
regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v občini Brežice) in tako znese
zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 85.000,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00
EUR (brez DDV), v kolikor prijavi manjšo
vrednost, ni upravičen do sredstev po tem
razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko
sestavljena iz več računov, vendar mora
skupna vrednost te investicije presegati
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj
500,00 EUR (brez DDV).
V primeru leasinga se kot skupna višina
investicije šteje celoten znesek predmeta
leasing pogodbe, kot upravičen strošek za
dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko
plačani obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu.
Sofinanciranje začetnih investicij lahko
maksimalno znaša največ 25% vrednosti
investicije.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih
mest, realiziranih v obdobju od 1. 10. 2008
do 30. 9. 2009. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih
mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot
5 novih delovnih mest se upošteva prvih
5 navedenih v vlogi. Za vsak novo odprto
delovno mesto se lahko maksimalno dodeli 200,00 €/polni mesec nove zaposlitve
v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve
za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen
do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih
12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani
naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev
za razvoj iz namena B tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
4. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine
Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti
izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno
enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje
najmanj dve tretjini (2/3) oseb za nedoločen
čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in
investira na območju Občine Brežice.
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Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
mikro oziroma majhne družbe po Zakonu
o gospodarskih družbah.
Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje
dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 eurov, in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
eurov.
Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 4.400.000
eurov.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa
upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in
majhne družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškim deleži in glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičene mikro in
majhne družbe, ki niso navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne sme
poslovati (Uradni list RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene mikro in majhne družbe, ki so v skladu
z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju
ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
Do finančnih spodbud ne morejo biti
upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
– področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov,
– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo,
– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem in
delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi

tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na
razpis le z eno vlogo za posamezni namen,
in sicer za namen A z eno vlogo in za namen
B z eno vlogo.
V primeru, da za namen A ali B ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se
lahko neporabljena kvota sredstev prenese
za drug namen, kjer je več vlog oziroma je
možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij
kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo
stimulativni učinek in niso namenjena samo
zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije.
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis,
je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev
po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih
investicij
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Podatki o investicijskem projektu
(OBRAZEC 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (OBRAZEC 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil
o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo
investicije za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo
se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (OBRAZEC 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov
(OBRAZEC 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (OBRAZEC 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali
z leasingom – OBRAZEC 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v občini
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca
za vse zaposlene v poslovni enoti – OBRAZEC 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani
z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
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2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne
investicije (eno izmed navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna
pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.);
3. Dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo
se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki
je zasedla novo delovno mesto v obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog, priložijo se fotokopije;
6. Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije o številu zaposlenih za obdobje od 1. 10. 2008 do 30. 9.
2009;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (OBRAZEC 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov
(OBRAZEC 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (OBRAZEC 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (OBRAZEC 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
8. Rok in način prijave: Rok za prijavo je
do vključno 15. 10. 2009. Vlogo je potrebno
poslati na naslednji naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene
z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2009«
ter na zadnji strani kuverte ime in naslov
prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena
po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani
dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: Sklep o dodelitvi sredstev za razvoj se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev
je možna pritožba v roku 8 dni na župana
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po
odobritvi sredstev sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo
določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa
in pogodbe. Namensko uporabo sredstev
iz pogodbe preverja strokovna komisija za
obravnavo vlog.
10. Informacije: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice www.brezice.si in na
spletni strani www.zpt-brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur
na sedežu Občine Brežice in na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Samo Stanič, tel. 07/499-06-80,
e-pošta: info@zpt-brezice.si.
Občina Brežice
Ob-5709/09
Občinska uprava v skladu s 23. členom
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
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34/04, 62/06 in 11/09) in na podlagi 7. točke Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 23/09 z dne 27. 3. 2009, na
spletni strani Občine Postojna ter na oglasni
deski Občine Postojna objavlja
prednostni listi A in B
za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem
Prednostna lista A za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (seznam upravičencev po kriterijih iz 9. člena pravilnika, ki niso
zavezani za plačilo varščine)
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Prosilec/ka
Jenuš Maja
Kavka Kata
Bizjak Tea
Ponjević Sanela
Hedžić Osman
Demaj Fadil
Ravlić Anto
Vesel Sonja
Mujagić Mehmed
Bizjak Ivanka
Belugina Natalija
Pejić Radmila
Čuran Edin
Kranjčevič Nataša
Bričić Admira
Đukić Jana
Rebec Tina
Konig Manica
Majetić Amela
Ornig Tanja
Gavranić Željko
Halim Duga
Osmanaj Afrora
Španić Sandra
Šavor Adrijana
Mejak Tanja
Hreščak Bojana
Vuković Toda
Erdelja Goran
Vodopivec Mojca
Palič Sanela
Premrl Vesna
Gerželj Mitja
Dužnik Marijana
Petrović Marica
Švara Suzana
Ventriglia Tamara

Št. točk
460
460
420
420
410
405
400
390
390
370
370
360
360
350
350
345
340
340
340
340
340
340
340
335
330
330
330
330
320
320
320
320
320
300
300
295
290

Št.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Prosilec/ka
Može Irma
Vilhar Božidar
Kitanović Ljubica
Muzafirović Asmir
Duraković Samir
Janković Biljana
Bačić Nedeljko
Petrović Dalibor
Furlan Mateja
Bajrektarević Azra
Španić Slavica
Brandić Ismar
Velić Abdo
Repovž Maša
Botić Mihreta
Huskić Salih
Stanković Suzana
Knežević Darko
Zoran Fatur
Leban Kristina
Mujanić Mujaga

Št. točk
290
290
290
280
280
280
270
270
270
270
250
250
250
250
240
220
200
190
190
170
160

Prednostna lista B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (seznam upravičencev po kriterijih iz 9. člena pravilnika, ki so
zavezani za plačilo varščine)
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prosilec/ka
Premrl Jože
Debevec Janko
Gerlica Denis
Čolić Dragana
Ostić Tanja
Mrkonjić Senad
Šuvakić Ibrahim
Lipoglavšek Valentina
Vodopivec Vesna
Gerželj Primož
Della Bernardina Emanuella

Št.
točk
400
390
320
320
280
260
240
210
200
200
200

Vsi udeleženci razpisa bodo prejeli ustrezno odločbo, na katero imajo možnost pritožbe v roku 15 dni od dneva prejema odločbe.
O pritožbi odloča župan. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo
javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Pri
oblikovanju seznama bodo upoštevani površinski normativi iz točke 1.2. javnega razpisa
in uvrstitev na dokončni prednostni listi.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 478-683/2009
Ob-5708/09
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter sklepa z dne 7. 8.
2009, objavlja naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. nepremičnina s parc. št. 949/2 Boršt,
stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, za izklicno ceno 9.306,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
2. nepremičnina s parc. št. 138/7.S k.o.
Hrastovlje, stavbišče v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 1.870,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
3. nepremičnina s parc. št. 432/2 k.o.
Koper, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2,
dvorišče v izmeri 7 m2, za izklicno ceno
74.330,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. nepremičnina s parc. št. 507 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 59 m2 in
nepremičnina s parc. št. 508 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 40.239,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
5. nepremičnina s parc. št. 178/9.S k.o.
Koštabona, stanovanjska stavba v izmeri
231 m2, za izklicno ceno 4.821,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
6. nepremičnina s parc. št. 113/1.S Pomjan, stanovanjska stavba v izmeri 370 m2,
za izklicno ceno 72.405,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
7. nepremičnina s parc. št. 592/5 k.o.
Semedela, stanovanjska stavba v izmeri
44 m2, dvorišče v izmeri 476 m2, za izklicno
ceno 99.444,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
8. nepremičnina s parc. št. 3780 k.o.
Semedela, stanovanjska stavba v izmeri
52 m2, dvorišče v izmeri 183 m2, za izklicno
ceno 8.136,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
9. nepremičnina s parc. št. 414.S k.o.
Škofije, stanovanjska stavba v izmeri
109 m2, dvorišče v izmeri 339 m2, za izklicno ceno 148.808,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
10. nepremičnina s parc. št. 5069/3 k.o.
Bertoki, v izmeri 794 m2, za izklicno ceno
107.190,00 €, brez 20% DDV;
11. nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o.
Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno ceno
47.664,00 €, brez 20% DDV;
12. nepremičnina s parc. št. 1209/6 k.o.
Hribi, v izmeri 480 m2, za izklicno ceno
43.208,00 €, brez 20% DDV;
13. nepremičnina s parc. št. 635 k.o.
Vanganel, v izmeri 700 m2, za izklicno ceno
53.200,00 €, brez 20% DDV;
14. nepremičnina s parc. št. 320/18 k.o.
Plavje, v izmeri 464 m2, za izklicno ceno
46.447,00 €, brez 20% DDV;

15. nepremičnina s parc. št. 3250/15 k.o.
Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno
74.520,00 €, brez 20% DDV;
16. nepremičnina s parc. št. 3250/16 k.o.
Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno ceno
29.835,00 €, brez 20% DDV;
17. nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o.
Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno ceno
52.140,00 €, brez 20% DDV;
18. nepremičnina s parc. št. 298/9 in
291/4 k.o. Semedela, v skupni izmeri
575 m2, za izklicno ceno 65.018,00 €, brez
20% DDV;
19. nepremičnina s parc. št. 540/78 k.o.
Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno ceno
23.746,00 €, brez 20% DDV;
20. nepremičnina s parc. št. 540/79 k.o.
Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno ceno
31.520,00 €, brez 20% DDV;
21. nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o.
Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno ceno
32.821,00 €, brez 20% DDV;
22. nepremičnina s parc. št. 737/77,
731, 702/8, 702/21, 702/22 k.o. Škofije,
v skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno
294.848,00 €, brez 20% DDV;
23. nepremičnini s parc. št. 1076/2 in
1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2,
za izklicno ceno 578.789,00 €, brez 20%
DDV;
24. nepremičnina s parc. št. 1215/1 k.o.
Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno ceno
238.408,00 €, brez 20% DDV;
25. nepremičnine s parc. št. 1364/1,
1364/20 in 1364/22, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno
1.454.345,00 €, brez 20% DDV;
26. nepremičnine s parc. št. 1365/19,
1365/20 in 1365/21, vse k.o. Oltra,
v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno
270.985,00 €, brez 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2.
točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 949/2 k.o. Boršt
se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 138/7.S k.o.
Hrastovlje se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Dol pri Hrastovljah. V naravi gre za
ruševino stanovanjske stavbe.
Nepremičnina s parc. št. 432/2 k.o. Koper se nahaja znotraj ureditvenega območja
za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v mestu Koper. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 507 in 508 k.o.
Koper se nahaja znotraj ureditvenega ob-

močja za poselitev, v območju centralnih
dejavnosti, v mestu Koper. V naravi nepremičnini predstavljata poslovni prostor, ki je
v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 178/9.S k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
pod naseljem Koštabona. V naravi gre za
dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 113/1.S k.o. Pomjan, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki
je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Župančiči. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 592/5 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Olmo. V naravi nepremičnina
predstavlja dotrajano stanovanjsko stavbo,
ki je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 3780 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju razpršene poselitve, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Grinjan. V naravi gre za
dotrajano stanovanjsko stavbo. Dostop do
nepremičnine s parc. št. 3780 k.o. Semedela je po parcelah v zasebni lastnini.
Nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 5069/3, k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Bonini.
Nepremičnina s parc. št. 1209/6, k.o.
Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki je namenjeno za stanovanja,
v naselju Cerej. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Dekani – v zaselku Miši.
Nepremičnina s parc. št. 635, k.o. Vanganel, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Mali Čentur.
Nepremičnina s parc. št. 320/18, k.o.
Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju centralnih dejavnosti,
v naselju Spodnje Škofije. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 3250/15 in
3250/16 k.o. Bertoki, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju
za stanovanja, v naselju Prade. Navedeni
nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata
v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih
oseb.
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Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Bertoki. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 298/9 in 291/4
k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 540/78 in 540/79
k.o. Semedela se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv.
Anton, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Sv. Anton.
Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731,
702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Sp.
Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 1076/2, 1078/2
in 1215/1, k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran.
Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20,
1364/22, 1365/19, 1365/20 in 1365/21 k.o.
Oltra, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki je namenjeno za stanovanja,
v naselju Ankaran.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc.
št. 1364/20, 1365/19, 1365/20 in 1365/21,
vse k.o. Oltra, ki se nahajajo na območju,
ki se ureja z ZN Dolge njive – Campi lunghi,
pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št.
6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna
razlaga).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
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se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba
šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 8. 9. 2009 v prostorih sejne
sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.
uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun

proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-683-2009.
Rok za plačilo varščine je vključno ponedeljek 7. 9. 2009. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih
dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu
ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi
sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Št. 112-1/2008
Ob-5682/09
Svet zavoda Centra za socialno delo
Izola, Cesta v Pregavor 3/a, na podlagi
32. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo izola,
in sicer:
za direktorja/ico je po določbi Statuta zavoda lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje še:
– VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe
v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 –
ZSV-UPB-2/, 23/07 – popr., 41/07 – popr.),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke
pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Center za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3/a, 6310 Izola; z oznako
»Svet zavoda – razpis za direktorja – Ne
odpiraj.«
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/e
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Izola
Ob-5683/09
Svet Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice na podlagi sklepa 1. redne seje Sveta ZD z dne 9. 7. 2009 in 50. in 51. člena
Statuta ZD razpisuje delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Slovenske Konjice.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/tka, ki poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne
smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja
zdravstvenega doma.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta in teče od dneva izdaje soglasja občin
ustanoviteljic k imenovanju oziroma nasle-

dnji dan po preteku prejšnjega mandata, če
je bilo soglasje ustanoviteljic izdano prej.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg
17, 3210 Slovenske Konjice z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice
Ob-5714/09
Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd,
Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Dravit« (Uradni list
RS, št. 117/08 in 38/09) razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri
leta na vodilnih ali vodstvenih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja
timskega dela,
– nižja raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let in je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, je treba poslati v roku 10 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet
Javnega zavoda Dravit Dravograd, Bukovje
13, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne odpiraj
– prijava na razpis – direktor«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri najkasneje v roku 30 dni od objave
razpisa.
Informacije na tel. 02/87-23-578 (Marjetka Sevčnikar).
Svet zavoda Dravit Dravograd
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Druge objave
Št. 478-56/2009 (1716-05)
Ob-5716/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje: neopremljen
poslovni prostor za opravljanje dejavnosti
fotokopiranja na Policijski akademiji, Rocenska 56, Ljubljana, velikosti 7,2 m2, ki se
nahaja v kletnih prostorih šole.
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo mesečno najemnino poravnaval v 8 dneh od
izstavitve računa, ki ga bo najemodajalec
izstavil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačilni rok začne teči naslednji dan po
prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.
5. Varščina
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
Varščina se vplača na račun Ministrstva
za
notranje
zadeve
št.
01100-6370171132 ter sklice, in sicer št. 28
17116-2990008-399064-09.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled premičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč po predhodnem dogovoru
z Markom Fricem na tel. 01/514-70-40, pri
katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki se oddaja
v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov
lilijana.kodric@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudnik mora ponuditi znesek najemnine, ki jo je pripravljen plačevati mesečno.
Ponujena cena mora biti fiksna in izražena
v EUR.
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za najem prostora«
Številka zadeve: 478-56/2009
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem poslovnega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo
ponudil najvišji znesek za najem prostora
na mesec.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 7. 9. 2009 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
11. Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti
podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče
pogoje za najem:
– izbrani ponudnik bo nudil storitve fotokopiranja v poslovnem prostoru od ponedeljka do petka med 9.30 in 14. uro;
– ponudnik se zavezuje, da bo svoje storitve nudil 12 mesecev na leto, ne glede na
šolske počitnice;
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostorov, predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti;
– izbrani ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi
eventualno nastala kot posledica uporabe
prostora in opravljanja dejavnosti;
– izbrani ponudnik je dolžan zaloge blage in stroje, potrebne za opravljanje storitev
zavarovati.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9.
2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljenem izboru.
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.
13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1153-6/2009
Ob-5718/09
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 Sve-

ta (ES) št. 1083/2006 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 in
26/09), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07, 58/08, 109/08 in 26/09), Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo in 126/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09), 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 2007
SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list
RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), Poslovnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2009, Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih
v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni
list RS, št. 70/04) in na podlagi Odločbe
št. OP RČV/3/2/03-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje šolnin za
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010« z dne 14. 8. 2009 Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javno povabilo
k prijavi za sofinanciranje šolnin
za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009 in 2009/2010
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega povabila, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
2. Nameni in cilji javnega povabila
Namen javnega povabila je izboljšanje
splošne izobraženosti odraslih in dvig izobrazbene ravni do 12 let uspešno končanega šolanja, kar povečuje zaposlitvene
možnosti posameznika.
Cilj javnega povabila je s sofinanciranjem šolnin spodbuditi najmanj 5000 odraslih oseb k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni
izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem
k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja.
Ciljna skupina so udeleženci formalnega
izobraževanja oziroma usposabljanja v starosti od 25 do 64 let.
3. Predmet javnega povabila
V okviru javnega povabila se sofinancirajo stroški šolnin, kar predstavlja izvaja-
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nje prednostne usmeritve 3.2. »Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« znotraj
3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«.
Programska in vsebinska osnova, ki jo
določa vsebina javnega povabila je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04) in je
v skladu z Operativnim programom razvoja
človeških virov 2007–2013.
Predmet javnega povabila je:
A) sofinanciranje izobraževanja odraslih
v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009
in 2009/2010
za zaključen en ali več letnikov po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali
za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali
z zaključnim izpitom do naslednje višine:
– za naravoslovno tehnične programe:
do 850 EUR na posameznika za uspešno
opravljene obveznosti v enem šolskem
letu,
– za druge programe: do 600 EUR na
posameznika za uspešno opravljene obveznosti v enem šolskem letu,
– za zaključni izpit in poklicno maturo –
do 100 EUR za posameznika,
– za splošno maturo do 70 EUR za posameznika.
B) sofinanciranje v celoti opravljenega
delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v obdobju šolskih let 2007/2008,
2008/2009 in 2009/2010, do 1000 EUR za
celoten program.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem povabilu
Na javno povabilo se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so v času vpisa v letnik izobraževanja,
za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov izobraževanja, stari od 25 do 64 let,
– nimajo v obdobju, za katerega uveljavljajo stroške, dokončane srednješolske
ravni izobrazbe (5. stopnje izobrazbe),
– z izobraževanjem pridobijo višjo raven
izobrazbe v okviru srednješolskega izobraževanja,
– niso prijavljeni na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje oziroma če so prijavljeni, s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje dokažejo, da v obdobju, za katerega
uveljavljajo stroške šolnine, niso vključeni
v izobraževanje po 53.b oziroma 53.c členu
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/06),
– niso nosilci kmetijskih gospodarstev,
ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo ali lastniki oziroma solastniki zasebnih
gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo
in predelavo kmetijskih in gozdarskih pro
izvodov in so sofinancirani na podlagi Javnega razpisa za ukrep 111 – Usposabljanje
za delo v kmetijstvu in gozdarstvu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– s spričevalom dokažejo, da so v obdobju določenem z javnim povabilom, uspešno
zaključili enega ali več letnikov po programu
nižjega poklicnega, srednjega poklicnega,
srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali zaključili izobraževanje po teh programih z maturo
(splošno ali poklicno), z zaključnim izpitom

ali opravili zaključni izpit, splošno ali poklicno maturo, delovodski, poslovodski ali
mojstrski izpit,
– iz lastnih sredstev plačajo šolnino za izobraževanje v obdobju šolskih let
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
Višina prejetih sredstev ne sme preseči
skupnih stroškov za isti letnik oziroma za
iste opravljene predpisane obveznosti.
Izpolnjevanje pogojev vlagatelj potrdi
z izjavo, ki je del Navodil k prijavi na javno
povabilo, v primeru, da je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna
oseba, pa tudi z izjavo tega zavoda, da
v obdobju, za katerega uveljavlja stroške
šolnine, ni bil vključen v izobraževanje po
53.b oziroma 53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS št. 107/06).
Vlagatelje opozarjamo, da navajanje napačnih podatkov pomeni razlog za razveljavitev sklepa in v primeru že nakazanih sredstev obveznost vračila le-teh. Vlagatelj je
za podajanje napačnih oziroma neresničnih
podatkov kazensko in materialno odgovoren
po 211. členu Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 55/08).
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javno povabilo
Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
Javno povabilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 3.2. prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi
na znanju.
Skupna okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago za sofinanciranje šolnin za
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010 je 6.209.940,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna okvirna vrednost predvidenih
sredstev, ki bodo dodeljena v okviru javnega
povabila, znaša 6.209.940,00 EUR, od tega
je vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 2.996.200,00
EUR od tega:
– 2.546.770,00 EUR s PP 6909
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
in svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 449.430,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2010: 3.213.740,00
EUR od tega:
– 2.731.679,00 EUR s PP 6909
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
in svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 482.061,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
Sredstva se bodo dodelila vlagateljem
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do
porabe vseh razpoložljivih sredstev predvidenih za izplačilo v posameznem proračunskem letu. Izplačilo bo izvedeno najkasneje
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v 120 dneh od prejetja popolne vloge vlagatelja. V kolikor bo pri posameznem odpiranju v letu 2009 prispelih popolnih vlog več
kot je na voljo razpoložljivih sredstev za to
leto, se prispele popolne vloge prenesejo
na prvo naslednje odpiranje, kjer se obravnavajo prednostno. Rok za izplačilo teh vlog
prične teči z datumom prvega naslednjega
odpiranja.
Del sredstev iz javnega povabila lahko
ostane nerazporejen, kolikor ne zadošča
za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti
sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
7. 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 in delež sofinanciranja
Stroški vlagatelja, upravičeni za sofinanciranje v okviru tega javnega povabila, so
šolnine. Kot šolnina za posamezno šolsko
leto se razumejo stroški vpisa za posamezno šolsko leto, organiziranega izobraževanja in enkratnega opravljanja posameznega
izpita. Kolikor stroški izpitov pri zaključnem
izpitu, pri poklicni in splošni maturi niso všteti v šolnino, se lahko uveljavljajo posebej.
Če se stroški šolnine uveljavljajo po
opravljenih izpitih, so za eno šolsko leto
upravičeni le stroški vpisnine in enkratnega
opravljanja izpita.
Šolnine, do višine navedene v predmetu
javnega povabila, ki so upravičene do sofinanciranja:
– za posamezno šolsko leto morajo
stroški nastati in biti plačani za obdobje od
1. 9. do 31. 8. posameznega šolskega leta
(2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010),
– pri delovodskih, poslovodskih in mojstrskih izpitih morajo stroški nastati in biti
plačani za obdobje od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2010 za v celoti opravljen izpit.
Sredstva bodo vlagateljem izplačana na
podlagi dokazil o upravičenih stroških, ki jih
vlagatelj priloži vlogi.
Dokazila za upravičene stroške so:
– potrdilo o uspešno opravljenem letniku oziroma letnikih (spričevalo oziroma več
spričeval) in/ali potrdilo o zaključku izobraževanja (spričevalo);
– fotokopija računa za izobraževanje;
– dokazilo o plačilu šolnine,
– v primeru, da je vlagatelj prijavljen kot
brezposelna oseba, potrdilo Zavoda RS za
zaposlovanje, da v obdobju, za katerega
uveljavlja stroške šolnine, vlagatelj ni bil
vključen v izobraževanje po 53.b oziroma
53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 107/06).
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov šolnine. Kršitev tega načela
pomeni dvojno financiranje. Kolikor se ugotovi, da je izbrani vlagatelj prejel sredstva za
isti namen tudi iz drugih virov financiranja, je
ta dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta
sredstva. Sredstva je potrebno vrniti tudi,
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če se ugotovi, da niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov.
Kolikor sklad, kljub pozivu za dopolnitev
vloge, do 20. 9. 2010 ne bo prejel popolne
vloge, sklad sredstev na bo izplačal.
Da lahko vlagatelji uveljavljajo povrnitev
stroškov, morajo obvezno zadostiti vsem
sledečim pogojem:
– stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programa zmanjševanje
izobrazbenega primanjkljaja,
– stroški so dokazljivi, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji,
– stroški so v skladu z določbami
Uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES in
1083/2006/ES.
10. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34.
členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
11. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih
sredstev oziroma do najkasneje do vključno
31. 8. 2010. Obvestilo o porabi sredstev oziroma zaprtje javnega povabila bo objavljeno
na spletnih straneh sklada.
Vloga mora vsebovati:
I. Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(točka III. Navodil k prijavi)
II. Izjava – izpolnjena in podpisana (točka
IV. Navodil k prijavi)
III. Dokazila za upravičene stroške
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s podatki o vlagatelju ter vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja 2007–10«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga,
s podatki o vlagatelju ter vidno oznako: »Ne
odpiraj – dopolnitev vloge za sofinanciranje
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–10«.
Vlogo lahko vlagatelj odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur ali priporočeno po pošti ali z navadno poštno pošiljko na
naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do zadnjega dne roka, ki je naveden za prijavo. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov (pred zaprtjem javnega povabila oziroma končnim
datumom). Vloge, ki ne bodo predložene
do vključno 31. 8. 2010, ali bodo nepra-
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vilno označene, bo sklad vrnil vlagatelju.
Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge
poslane po pošti (poškodovana ali odprta
ovojnica, ipd.).
12. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Prvo odpiranje vlog bo 8. 9. 2009, naslednje pa vsak
prvi torek v mesecu, do porabe razpoložljivih
sredstev po posameznih proračunskih letih.
Zadnje predvideno odpiranje vlog bo 2. 9.
2010. Zaradi pričakovanega velikega števila
vlog, odpiranje ne bo javno.
Na posameznem roku za odpiranje se
bodo obravnavale vloge, ki so bile oddane
priporočeno na pošti oziroma bodo dospele
v vložišče sklada vsaj 1 dan pred predvidenim rokom za odpiranje oziroma do 31. 8.
2010 za zadnje predvideno odpiranje.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu prejema vloge, v primerih dopolnitev pa po uri in datumu prejema
dopolnitve. Svetujemo vlagateljem, da si pri
oddaji vloge ali dopolnitve vloge zagotovijo
s strani poštnega urada na pošiljki navedbo
ure in datuma oddaje te pošiljke, saj bo sklad
v primeru, da to iz prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel, da je vloga
prispela kot zadnja v dnevu dospetja.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile
predložene. Neustrezno označene ovojnice
in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog,
bodo vrnjene pošiljatelju.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge bo 5 dni (tek rokov določa Zakon
o splošnem upravnem postopku, Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06, 126/07 in 65/08).
Izbrane bodo vse popolne vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega
povabila, do porabe sredstev oziroma zaprtja javnega povabila.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega povabila
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega povabila najkasneje v roku 60 dni od
prejema popolne vloge. Rezultati povabila
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. Izbranim
vlagateljem sklad posreduje sklepe o izboru
in dodelitvi sredstev. Vlagatelje s popolnimi
vlogami, ki ne ustrezajo pogojem za izbor,
se v roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor sklada, na osnovi predloga strokovne

komisije. Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko
podajo pritožbo pri Javnem skladu RS za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena.
O pritožbi odloča stvarno pristojni organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o odločitvi.
14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo dokumentacijo javnega povabila
Dokumentacija javnega povabila bo na
voljo na spletnih straneh sklada: http://www.
sklad-kadri.si. Dokumentacijo je mogoče
dvigniti do preteka roka za prijavo in po
predhodnem dogovoru na vložišču sklada
v času uradnih ur (od ponedeljka do petka
od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14.
ure do 16. ure).
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje do vključno 25. 8. 2010. Zahtevo mora posredovati na spletni naslov:
martina.bandelj@sklad-kadri.si. Odgovori
na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni na spletni strani sklada
http://www.sklad-kadri.si.
15. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem povabilu 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.
16. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta, ali da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izbrani vlagatelj ni prejel oziroma ne bo
prejel sredstev iz drugih virov financiranja
v višini, ki bi presegala celotne stroške šolnine za posamezno šolsko leto (prepoved
dvojnega financiranja). Če bo sklad ugotovil, da je vlagatelj za stroške izobraževanja
opredeljene v vlogi prejel sredstva tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, bo vlagatelj dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 007-39/2009/29
Ob-5721/09
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. Borisa Kocena, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje motornih
vozil – avtomobilske stroke, z dnem 7. 8.
2009.
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2009
Ob-5021/09
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
za okolje, kmetijstvo in občo upravo, sprejme v hrambo Pravila Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije DSO Radlje ob Dravi pod zaporedno številko registra 1/2009.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi teh pravil postane sindikat pravna oseba.

Št.

66 / 21. 8. 2009 /

Stran

2201

Stran

2202 /

Št.

66 / 21. 8. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb
Ob-5500/09
V skladu s peto alinejo prvega odstavka
412. člena ZGD-1 in s sklepom skupščine
z dne 7. 7. 2009 likvidacijski upravitelj objavlja začetek likvidacije družbe GE.IN.CO.
d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljub
ljana in upnike poziva, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva te objave.
Odv. Luigi Varanelli
Likvidacijski upravitelj družbe
GE.IN.CO., d.o.o.
Ob-5698/09
V skladu s 638. členom v povezavi s 586.
členom ZGD-1 sta družbi Knauf Insulation Tehnologija d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka 5591503000 in
Nova Knauf Insulation Tehnologija d.o.o.,
Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka
3562018000, 7. 8. 2009 registrskemu organu predložila Pogodbo o delitvi in prevzemu
(tretji odstavek 638. člena v povezavi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1).
Knauf Insulation Tehnologija d.o.o.,
Nova Knauf Insulation
Tehnologija d.o.o.
Ob-5715/09
Likvidacijski upravitelj družbe FULMINE trgovina in storitve d.o.o., v likvidaciji,
skrajšana firma: FULMINE d.o.o., v likvidaciji, s sedežem na naslovu Partizanska
cesta 30, 2000 Maribor, matično številko:
1195468000, ID za DDV: SI15362078,
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa
Srg 2009/20588 z dne 12. 8. 2009, s katerim je Okrožno sodišče v Mariboru v register vpisalo začetek redne (prostovoljne)
likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe,
da mu najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve
do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno
dokumentacijo, ki dokazuje obstoj in višino
terjatev, upniki naslovijo na likvidacijskega
upravitelja na zgoraj navedeni naslov sedeža družbe s pripisom: prijava terjatev.
FULMINE d.o.o., v likvidaciji
Juan Angel Sauli, likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5694/09
Direktor družbe TB športna oprema,
d.o.o., Zbilje 77, 1215 Medvode, vpisane
v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljub
ljani pod vložno številko 1/17149/00, v skladu
s 520. členom ZGD-1 objavlja sklep, ki ga je
družbenik sprejel dne 30. 10. 2008:
Na podlagi 520. člena ZGD-1 se osnovni kapital zmanjša za znesek 110.000,00
EUR, in sicer s 119.489,00 EUR na 9.489,00
EUR.
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TB športna oprema, d.o.o.
direktor Trampuš Branko

Ob-5696/09
Academia družba za storitve d.o.o.,
Glavni trg 17B, Maribor, obvešča, da se bo
osnovni kapital družbe zmanjšal in bo nato
znašal 7.500,00 EUR.
V skladu z določili 520. člena ZGD-1,
Academia družba za storitve d.o.o., Glavni
trg 17B, Maribor, poziva vse svoje morebitne
upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Academia družba za storitve d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-5783/09
Preklic
Preklicujemo objavo 13. redne skupščine družbe Elmont Bled, d.d., ki je bila
sklicana za torek, 25. avgusta 2009 ob
10. uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a in
objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/09,
Ob-5420/09.
Elmont Bled d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-5681/09
Uprava družbe v skladu z 295. členom
ZGD, 12. in 13. členom Statuta d.d., sklicuje
redno skupščino družbe
za poslovno leto 2008,
ki bo dne 21. 9. 2009, ob 16. uri, v Domžalah, Fajfarjeva 15.
1. Dnevni red:
1.1. Otvoritev skupščine.
1.2. Ugotovitev sklepčnosti.
1.3. Potrditev dnevnega reda.
1.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
1.5. Imenovanje zapisnikarja.
1.6. Imenovanje dvočlanske verifikacijske komisije.
1.7. Imenovanje notarja.
1.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko verifikacijsko komisijo
ter notarja.
1.9. Poslovno poročilo za leto 2008.
1.10. Predlog sklepa:
a) skupščina potrdi poslovno poročilo za
leto 2008,
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
1.11. Razdelitev dobička za leto 2008 po
sklepu skupščine.
1.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se čisti dobiček za leto 2008 ne
razporedi in gre na nerazporejeni čisti dobiček in obvezne zakonske rezerve.
1.13. Vprašanja in pobude delničarjev.
2. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

3. Dopolnitve dnevnega reda v skladu
z ZGD in Statutom družbe.
4. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD.
5. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
6. Glasovanje: javno.
7. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-5687/09
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Kranjska
cesta 14, Naklo
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 24. 9. 2009 ob 13. uri, v Naklem, Kranjska cesta 14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopne izjave, se dosedanjo članico nadzornega sveta družbe
TAB-SYSTEMS d.d. Anito Bergant, stanujočo Mlaka pri Kranju, Na Griču 27, 4000
Kranj, razreši s funkcije članice nadzornega
sveta.
2. Za novega člana nadzornega sveta se
izvoli Jureta Mikuža, rojenega 18. 7. 1977,
stanujočega Reška 23, 1000 Ljubljana, in
sicer za mandatno obdobje 4 let.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 11. uro, od dneva sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.
TAB-SYSTEMS d.d.
Tomaž Bergant – predsednik uprave
Ob-5711/09
Na podlagi določil 13. člena statuta delniške družbe UPC Ljubljanski kabel d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
sejo skupščine
delniške družbe UPC Ljubljanski
kabel d.d.,
ki bo v torek, 22. septembra 2009, ob 13.
uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani,
Cesta Ljubljanske brigade 21.
Skupščina bo obravnavala naslednje
točke dnevnega reda:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 1. točko:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalko glasov se imenuje Anka
Šibelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Ljubljanski kabel d.d. za poslovno leto 2008
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2008, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2008.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 2. točko:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe UPC Ljubljanski kabel d.d. za poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2008.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
2.421.134,00 EUR ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje poslovno leto kot
preneseni dobiček.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog nadzornega sveta za sklep pod
3. točko: za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo
KPMG d.o.o. Ljubljana.
4. Določitev višine zneskov nadomestil
za delo članov nadzornega sveta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 4. točko: družba od dne 1. 10.
2009 naprej članom nadzornega sveta za
delo v nadzornem svetu izplačuje zneske
nadomestil v višini 500,00 EUR bruto mesečno za člana nadzornega sveta in zneske
nadomestil v višini 750,00 EUR bruto mesečno za predsednika nadzornega sveta.
5. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta za sklep pod
5. točko:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokličeta dosedanja člana nadzornega
sveta Tujiten Anton Michael in Johnson Jace
Roy William.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenujeta Roman
Volčič in Slavko Korenič.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine ter ostane shranjeno v poslovni
dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ki pisno prijavo osebno ali s pri-

poročeno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani,
Cesta Ljubljanske brigade 21, najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Udeležence
na skupščini pozivamo, da se ob prihodu na
skupščino identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe tudi z izpisom iz sodnega
registra) in prevzamejo glasovalne lističe.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Cesta Ljub
ljanske brigade 21, vsak delavnik od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
UPC Ljubljanski kabel d.d.
Marko Šter, direktor
Ob-5713/09
V skladu z določili ZGD-1 in 30. členom
Statuta družbe Paloma Prevalje d.d., sklicujem
skupščino
družbe Paloma Prevalje d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 21. 9. 2009, ob
9. uri, v sejni sobi poslovne zgradbi skupine Krater na Črnučah, Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana - Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Luko Reflaka,
– za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d., Nicina 10, 2391
Prevalje, MŠ: 1357662000, ID za DDV:
SI95211519, na podlagi določb 402. člena
ZGD-1 sprejme sklep o prenehanju družbe
in začetku postopka redne likvidacije. Postopek redne likvidacije se začne z dnem
sprejetja sklepa skupščine.
Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je
iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe. Družba preneha na podlagi
postopka redne likvidacije zaradi zmanjšanega obsega poslovanja, ki glede na razmere na tržišču dolgoročno ne zagotavlja več
poslovanja s pozitivnim rezultatom.
Upniki družbe Paloma tovarna lepenke
Prevalje d.d., lahko prijavijo svoje terjatve
do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov: Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d.
– v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj, Nicina
10, 2391 Prevalje, in sicer v roku 30 dni od
dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošiljko s pripisom:
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prijava terjatve. Prijava terjatve mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve
v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja
utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.
Za likvidacijskega upravitelja se skladno
z določilom 41. člena statuta imenuje uprava družbe, tj. direktorja Odlazek Martin, Selo
pri Radohovi vasi, 1296 Šentvid pri Stični
in Repinc Andrej, Cesta na belo 18, Kranj,
ki družbo zastopata vsak samostojno, razen glede pogodb o odtujitvi ali obremenitvi
nepremičnin, vrednostnih papirjev oziroma
poslovnih deležev, kjer družbo zastopata
vsak skupno z drugim direktorjem oziroma
likvidacijskim upraviteljem.
Likvidacijska upravitelja sta upravičena
do plačila za svoje storitve. Višina plačila
za opravljeno delo bo določena s posebnim
sklepom.
Likvidacijska upravitelja opravljata vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
s 412. do 424. členom ZDG-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan
začetka likvidacijskega postopka.
Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni
register se firmi družbe doda pristavek »v
likvidaciji« in se v celoti glasi: »Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d. – v likvidaciji«,
s skrajšano firmo »Paloma Prevalje d.d. –
v likvidaciji«.
Z dnem vpisa v sodni register se s funkcije direktorja družbe razrešita direktorja
Odlazek Martin, Selo pri Radohovi vasi,
1296 Šentvid pri Stični in Repinc Andrej,
Cesta na belo 18, Kranj.
Likvidacijska upravitelja sta upravičena
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov ali dokončanjem še nedokončanih
poslov, za kar daje skupščina s tem sklepom
že vnaprej soglasje skladno z določbo 413.
člena ZGD-1.
Skupščina družbe Paloma tovarna lepenke Prevalje d.d., kot organ, ki je sprejel
sklep, pooblašča direktorja: Odlazek Martin,
Selo pri Radohovi vasi, 1296 Šentvid pri
Stični in Repinc Andrej, da priglasita sklep
o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih zastopnikih
oziroma pooblaščencih, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo udeležbe
poslati tudi pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10.
in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času
za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo
prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno
pravico, ki bi predstavljala vsaj 15% za-
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stopanega osnovnega kapitala družbe, se
pričetek zasedanja skupščine prestavi za
eno uro.
Paloma Prevalje d.d.
direktor
Andrej Repinc
Ob-5719/09
Na podlagi 11. točke statuta delniške družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška c. 23, Ptuj,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
14. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto
Ptuj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. 9. 2009, z začetkom ob 8. uri, v prostorih uprave družbe,
Ormoška 23, 2250 Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
Za predsednika 14. redne skupščine se
izvoli Mojca Furek, za preštevalki glasov se
izvolita Tanja Smolinger in Milica Pukšič.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Petovia avto Ptuj, d.d. za poslovno leto 2008
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina bo sprejela sklep o imenovanju revizijske hiše za
leto 2009.
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Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
vključno z besedilom letnega poročila za
leto 2008, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe,
kontaktna oseba ga. Tanja Smolinger, vsak
delovnik od 9. do 11. ure od dneva sklica
skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini 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, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška
23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 873/2009
Ob-5689/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 873/2009,
z dne 12. 8. 2009, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 8 – trisobno stanovanje
v III. nadstropju, v izmeri 91,69 m2 in drugih prostorov (klet) s pripadajočim delom
skupnih prostorov stavbe, v večstanovanjski hiši v Mariboru, na naslovu Maistrova
ulica 3, 2000 Maribor, stoječi na parceli
številka 938/1, katastrska občina MariborGrad, last zastavitelja Zobec Janeza, EMŠO
2604962500455, stanujočega Maistrova ulica 3, Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 10/91, z dne 11. 12. 1991
in menjalne pogodbe z dne 21. 10. 1998,
zastavljena v korist upnice Unicredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 93.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve 31. 8. 2039.
SV 644/09
Ob-5695/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 644/09 z dne 11. 8. 2009, je
bila nepremičnina, stanovanje št. 14, v izmeri 39,62 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka (identifikacijska številka stavbe
1732-392), na naslovu Jakčeva ulica 38,
Ljubljana, ki je zgrajen na parc. št. 738/5,
vložek številka 1309, k.o. Štepanja vas,
in je v lasti Nemanje Lubarde, zastavljeno
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljub
ljana, Cesta v Kleče 15 (matična številka
2211254000), za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri trimesečni
Euribor, s pribitkom v višini 2,800% letno za
čas od črpanja kredita do plačila, s plačilom
v 240. zaporednih mesečnih anuitetah, ki
zapadejo v plačilo vsakega petnajstega dne
v mesecu tako, da prva zapade v plačilo
dne 15. 9. 2009, zadnja pa dne 15. 8. 2029,
s predčasno zapadlostjo določeno v pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu, št.
5067/0065122-00 z dne 7. 8. 2009, ki se
izkaže z upnikovo pisno izjavo dolžniku, da
je terjatev zapadla, z navedbo dneva zapadlosti in z dokazilom o vročitvi te izjave
dolžniku.
SV 510/2009
Ob-5703/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 510/2009
z dne 13. 8. 2009, je stanovanje št. 29 v IV.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Goriška ulica 8, v izmeri 35,67 m2, ki stoji na
parc. št. 177, vpisano pri vl. št. 1305, k.o.
Spodnje Radvanje, v lasti Snežane Pušnik
in zastavljeno v korist Raiffeisenbank Mureck, eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka:
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 19.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 119529/2008
Os-3261/09
Z rubežnim zapisnikom z dne 7. 4. 2009
izvršitelja Janka Zorčiča je bil v izvršilnem
postopku opr. št. VL 119529/2008, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Brežicah, opravljen
rubež nepremičnine – dvosobno stanovanje št. 7 v III. nadstropju stanovanjske hiše
Slomškova ul. 5 v Brežicah, v skupni izmeri
56,42 m2, in sicer sobe, hodnik, WC in kopalnica, kuhinja z jedilnico, terasa in klet,
ki se nahaja na parc. št. 1/313, k.o. Trnje.
Stanovanje je last dolžnice Tatjane Galič,
Slomškova ulica 5, Brežice, do 1/2.
S sklepom z dne 17. 2. 2009 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9,
Brežice, zaradi izterjave 237,00 EUR.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 4. 2009
In 73/2004
Os-5228/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1222/2003
z dne 13. 1. 2004, ki je 28. 1. 2004 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 73/2004
z dne 19. 10. 2004, ki je 4. 11. 2004 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 1636 z dne 11. 4. 2005, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 23 v V. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, v skupni izmeri 61,67 m2,
v solasti dolžnikov Lović (prej Silić) Merime
in Silić Šefkije, zarubljena v korist upnika
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
zaradi izterjave 995,19 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 7. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 535/2008
Os-5452/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn. št. 535/2008 z dne 1. 4. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Lidije Terpin Bokavšek, Ob studencu 15, Ljub
ljana Polje, ki jo zastopa odvetnik Peter Mele,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 94/SB-RT-116
z dne 1. 6. 1982, sklenjene med prodajalcem
GIP »Beton Zasavje« Zagorje ob Savi in kupcem Bojanom Trpinom, Vevče 101.
Predmet prodaje navedene listine je
dvosobno stanovanje št. 22/mans. v izmeri
61,27 m2 s centralnim ogrevanjem iz skupne
kotlovnice za celotno stanovanjsko sosesko,
s pripadajočim kletnim prostorom, skupno
TV anteno in skupnim zakloniščem izven
objekta.

Po podatkih zemljiške knjige je nepremičnina vpisana v vl. št 1719/22, k.o. Litija,
na Brodarski ulici 14 v Litiji, z ident. št. 22.E,
stanovanjska raba, 65,61 m2.
Po izjavi predlagateljice je bilo v korist
njenega pravnega prednika pok. moža Bojana Terpina izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je ustrezalo pogojem za vknjižbo
lastniske pravice in da se je original te listine
izgubil oziroma uničil, tako da predlagateljica sedaj razpolaga le s kopijo neoverjene
pogodbe, ki pa vsebuje potrdilo o plačilu
davka na promet nepremičnin z dne 17. 9.
1982.
Na podlagi navedene liste se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Lidije
Terpin Bokavšek, Ob Studencu 15, Ljubljana
Polje, do 4/6, Saše Terpin, Vaška pot 22,
Ljubljana Polje, do 1/6 in Tomislava Terpina,
Ob Studencu 15, Ljubljana Polje, do 1/6.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 17. 7. 2009

Dn 11192/2006
Os-3084/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 14a, na naslovu Kogojeva ulica 8, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
2924/19, k.o. Dravlje, dne 3. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 11192/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2.
1991, sklenjene med Zdešar Brankom, Šujca 22, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Prah
Jankom in Ljubo, oba Tugomirjeva 16, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 2924/19, 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 1. 4. 2009

Dn 654/2008
Os-5542/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn št. 654/2008 z dne 23. 7. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Tatjane Hauptman, Ulica Luke Svetca 1, Litija, ki jo zastopa notar Miro Bregar, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe opr. št. SV 421/96
z dne 29. 11. 1996, sklenjene med prodajalcem Francem Novakom, Ulica Luke Svetca
1, Litija, in kupovalko Gabrijelo Kralj, Celovška cesta 264, Ljubljana.
Predmet prodaje navedene listine je enosobno stanovanje št. 28, v izmeri 39,31 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji. Stavba stoji na parc. št.
127/28, k.o. Litija. Stanovanje je po etažnem elaboratu za vpis podatkov v kataster
stavb z dne 15. 4. 2004, ki se pri naslovnem
sodišču nahaja pod Dn 1226/2006, in sporazumu o ustanovitvi etažne lastnine z dne
8. 6. 2006 vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1635/29 te k.o., in nosi identifikacijsko številko 28.E. Po podatkih iz zemljiške
knjige ima predmetno stanovanje izmero
71,45 m2.
Po izjavi predlagateljice se je izvirnik
overjene listine izgubil oziroma je uničen.
Predlagateljica razpolaga le s kopijo po
godbe.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogodbe za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 7. 2009

Dn 13511/2006
Os-3087/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Blagojevič Nedeljke, Kvedrova 30, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 7 v kleti, na naslovu Kvedrova cesta 32, Ljubljana, z ident.
št. 112.E, vpisano v podvl. št. 344/28, k.o.
Nove Jarše, dne 13. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 13511/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 23. 3. 1993,
sklenjene med Gradis, Biro za projektiranje
Ljubljana, p.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Stevanović Dejanom, Kvedrova 30, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 112.E, vpisano v podvl. št.
344/28, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 16801/2006
Os-3088/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesel Milene, Rožanska ulica 6, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 34 v 4. nadstropju, na naslovu Rožanska ulica 6, Ljub
ljana, z ident. št. 210.E, vpisano v podvl.
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št. 4024/38, k.o. Bežigrad, dne 9. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 16801/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4.
1981, sklenjene med Suvajac Hermino, Rožanska cesta 6, Ljubljana (kot prodajalko)
in Zanoškar Matjažem ter Zanoškar Diano,
Miheličeva 14, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 210.E,
vpisano v podvl. št. 4024/38, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 9.
1983, sklenjene med Zanoškar Matjažem in
Zanoškar Diano, oba Rožanska 6, Ljubljana
(kot prodajalcema) in Jeklič Majdo, Mlinska
pot 19, Ljubljana Črnuče (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 210.E,
vpisano v podvl. št. 4024/38, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe z dne 7. 11. 1991,
sklenjene med Jeklič Majdo, Mlinska pot
19, Ljubljana (kot darovalko) in Jeklič Natašo, Mlinska pot 19, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 210.E, vpisano v podvl. št. 4024/38, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 7582/2006
Os-3117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidmar Gaja, Kolarjeva ulica 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 5 v etaži 3 in 4, s kletnima
shrambama v etaži 1, na naslovu Kolarjeva
ulica 19, Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 4081/5, k.o. Bežigrad, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 7582/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
in posojilne pogodbe z dne 20. 5. 1968,
sklenjene med IMP-enoto za gospodarjenje
s stanovanjskimi hišami in stanovanji v Ljub
ljani (kot prodajalcem) in Lukek Dragom,
Kolarjeva ulica 19, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4081/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 4039/2009
Os-4120/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitja Koželja, Verje 19c, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 750/1 in 750/3, k.o. Zgornje Pirniče,
dne 23. 3. 2009, pod opr. št. Dn 3184/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne

pogodbe z dne 16. 6. 1996, sklenjena med
Šetina Vinkom in Koželj Mitjo.
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 4104/2007
Os-4974/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jovančević Mila, Goriška ulica 61, Ljubljana,
ki ga zastopa Polić Draško, Nazorjeva 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 59 v 5. nadstropju, na naslovu Goriška ulica 61, Ljub
ljana, z ident. št. 219.E, vpisano v podvl. št.
4392/60, k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 4104/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 4. 1984, sklenjene med Radjen Tomom,
Brilejeva 13, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Duraković Omerjem, Cesta v Zeleni log št.
34, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 219.E, vpisano
v podvl. št. 4392/60, k.o. Zgornja Šiška.
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 24. 6. 2009
Dn 18114/2008
Os-5063/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Černugelj Helene, Novakova ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 48 v 4. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št.
4134/48, k.o. Bežigrad, dne 21. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 18114/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 977 z dne
20. 10. 1971, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Obnova«, Titova 39, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Papler Albino, Mivka 4,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 4134/48, 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 30. 6. 2009
Dn 32424/2008
Os-5087/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljice Kobi Tatjane, Rožna
dolina, Cesta IX 10a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Poljanšek Alojz, Dalmatinova 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 116 v 10.
nadstropju, na naslovu Jakčeva 39, Ljub
ljana, z ident. št. 116.E, vpisano v podvl. št.
1267/116, k.o. Štepanja vas, dne 4. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 32424/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 218/74 z dne
31. 5. 1974, sklenjene med IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Trg VII.
kongresa ZKJ št. 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kranjc Marjano, Goca Delčeva 65,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 116.E, vpisano v podvl.
št. 1267/116, k.o. Štepanja vas.
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 1. 7. 2009
Dn 22945/2007
Os-5088/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kryeziu Burima in Kryeziu Durima, oba Ulica
bratov Učakar 18, Ljubljana, ki ju zastopa
družba Dom Domis d.o.o., Celovška cesta
62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 5 v 1.
nadstropju, z ident. št. 32.E in shramba št.
5 v kleti, z ident. št. 33.E, na naslovu Ulica
bratov Babnik 18, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3001/16, k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 22945/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 81-7069 z dne
24. 6. 1981, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper, Hotimirova 19, Ljubljana (kot prodajalcem) in Iskra Industrija sistemov elektronike in zvez, Stegne 17, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 32.E in 33.E, vpisano v podvl. št.
3001/16, k.o. Dravlje;
– dodatka št. 81-7069/I SJ z dne 29. 7.
1981, sklenjenega med SGP Stavbenik Koper, Hotimirova 19, Ljubljana (kot prodajalcem) in Iskra Industrija sistemov elektronike
in zvez, Stegne 17, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 32.E
in 33.E, vpisano v podvl. št. 3001/16, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 11198/2009
Os-5089/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Žirovnik, Pokopališka ulica 4, Ljubljana,
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ki jo po pooblastilu zastopa Janez Žirovnik,
Novo Polje cesta VII/67, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z oznako 34, v etaži 5,1, Pokopališka ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 1760/35, k.o. Moste, dne
10. 6. 2009, pod opr. št. Dn 11198/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste (kot prodajalcem) in
Kuverto p.o. (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 1760/35, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 11701/2005
Os-5096/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Salkić Smaila, Grablovičeva 40, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažni boks št. 59 v pritličju v Garažni hiši Triplex - Stari Vodmat v Ljubljani,
z ident. št. 59.E, vpisano v podvl. št. 361/59,
k.o. Šentpeter, dne 5. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 11701/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o dosmrtnem preživljanju
z dne 10. 12. 1988, sklenjene med Kolar
Vladimirjem, Močnikova 6, Ljubljana (kot
preživljanec) ter Ajdinović Muharemom in
Nanić Sabiho, oba Močnikova 6, Ljubljana
(kot preživljalca), za nepremičnino z ident.
št. 59.E, vpisano v podvl. št. 361/59, k.o.
Šentpeter.
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 1. 7. 2009
DN 32899/2008
Os-5097/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Babnik Silva, Tomačevo 35, Ljubljana, ki ga zastopa notar Jože Rožman, notar iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 550/1, parc. št. 550/2
in parc. št. 1080/46, vpisane v vl. št. 1345,
k.o. Brinje I, dne 22. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 32899/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– odškodninske pogodbe št. SO
H-Š/OD-101/84 z dne 24. 12. 1984, sklenjene med SIS za gradnjo cest Ljubljana,
Beethovnova 4, Ljubljana (kot investitor) in
Babnik Martinom, Tomačevo 35, Ljubljana
(kot oškodovanec), za nepremičnine parc.
št. 550/1, parc. št. 550/2 in parc. št. 1080/46,
vpisane v vl. št. 1345, k.o. Brinje I,
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– pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim št. 7113-158/2005 z dne
11. 7. 2007, sklenjene med Mestno občino
Ljubljana (kot prvo pogodbenico) in Babnik
Silvom, Tomačevo 35, Ljubljana (kot drugi pogodbenik), za nepremičnine parc. št.
550/1, parc. št. 550/2 in parc. št. 1080/46,
vpisane v vl. št. 1345, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2009
Dn 21174/2007
Os-5134/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Janškovec Anamarije, Resa 35, Straža in Janškovec Natalije, Resa 26, Straža, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 30, na naslovu Jadranska
ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 43.E, vpisano
v podvl. št. 4340/43, k.o. Vič, dne 28. 5.
2009, pod opr. št. Dn 21174/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13/1991
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Ljubljana, Kersnikova
6/IV, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mustapič
Andrejem, Jadranska 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 43.E, vpisano v podvl. št. 4340/43, k.o.
Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2009
Dn 6214/2004
Os-5154/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja MAYDI d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, ki ga zastopa Miro Maček, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 382/1, vpisano
v vl. št. 1810, k.o. Ig, dne 18. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 6214/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5.
2002, sklenjene med Mizarstvom Ig d.o.o.,
Ig 183, Ig (kot prodajalcem) in Netles d.o.o.,
Celovška 281, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 382/1,
vpisano v vl. št. 1810, k.o. Ig.
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 3. 7. 2009

Dn 24576/2007
Os-5159/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krpič
Aleša, Brezovci 68 a, Puconci, ki ga zastopa
družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vknjižbe prepovedi odtujitve
in obremenitve ter vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 22A v 3. etaži na naslovu Steletova
ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano
v podvl. št. 1393/23, k.o. Štepanja vas, dne
1. 6. 2009, pod opr. št. Dn 24576/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1034/93 z dne 2. 6. 1993, sklenjene med SKB – nepremičnine & leasing
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Burgermeister Ivanom, Puconci 24, Puconci
in Beznet-Burgermeister Mijo, Puconci 24,
Puconci (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 1393/23, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 6380/07
Os-5537/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Fratnik, Spodnji Jakobski Dol 67, Jakobski Dol, ki jo zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na parc. št. 1260 in parc.
št. 1261, pripisanih vl. št. 13, k.o. Spodnji
Jakobski Dol, v korist Boštjana Markuša,
Spodnji Jakobski Dol 68, Jakobski Dol, pod
opr. št. Dn 6380/07, dne 23. 7. 2009, izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe notarja Tomislava Ajdiča,
opr. št. SV 609/04 z dne 7. 6. 2004, ki sta
jo sklenila prodajalka Olga Fratnik, EMŠO:
1206935505942, stanujoča Jakobski Dol
67, Jakobski Dol in kupec Boštjan Markuš,
EMŠO: 1411977500153, stanujoč Spodnji
Jakobski Dol 68, Jakobski Dol s katero je
prodajalka kupcu prodala parc. št. 1260 in
parc. št. 1261, ki sta pripisani vl. št. 13,
k.o. Spodnji Jakobski Dol in na njih dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Boštjana Markuša, Spodnji Jakobski
Dol 68, Jakobski Dol.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2009
Dn 1278/2009
Os-5062/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Šteblaj Antona, Cesta 1. maja 132, Jesenice, ki ga zastopa odvetnica Mojca Košir
z Jesenic, na podlagi neoverjenega izvoda
dodatka k pogodbi št. 10 o soinvestiranju in
prodaji stanovanj v večstanovanjski hiši Pre-
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šernova 13 v Radovljici z dne 25. 10. 1995,
sklenjenega med Stanovanjskim skladom
Občine Radovljica, ki ga je zastopal predsednik upravnega odbora Marko Bezjak, kot
prodajalcem in Jeraj Karmen in Kobelenski
Bogdanom, oba Prešernova 13, Radovljica, kot kupcema, katere predmet je prodaja nepremičnine parc. št. 10.E, vpisane pri
vl. št. 1350/10 k.o. Radovljica, štirisobno
stanovanje v izmeri 72,86 m2, glede nepremičnine št. 10.E, vpisane pri vl. št. 1350/10,
k.o. Radovljica – štirisobno stanovanje v 4.
etaži št. 10 s kletno shrambo v stavbi št.
435 na parc. št. 295/4, Prešernova ulica 13,
Radovljica, s sklepom Dn 1278/2009 z dne
19. 5. 2009, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe Šteblaj Sonja, Cesta 1. maja 132, Jesenice, EMŠO:
1004956595126, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 7. 2009
Dn 4956/2008
Os-4725/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Darka Hlupiča, Aškerčeva 3, Žalec in Dušanke Beškovnik, Aškerčeva 3, 3310 Žalec, v zvezi
s predlogom Gradis, Gradbeno podjetje
d.d. Celje za vpis etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
4. 6. 2009, oklicuje:
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, aneksa št. 01 z dne 12. 1. 1994
h kupoprodajni pogodbi z dne 29. 11. 1993,
sklenjen med prodajalcem Gradis, gradbeno podjetje p.o. Celje, Ulica XIV. divizije 10,
Celje (sedaj Gradis, Gradbeno podjetje d.d.
Celje, Bukovžlak 71, Celje) in kupcem Linde
plin d.o.o., Titov trg 4, Celje (sedaj Bukovžlak 65b, Celje), za nepremičnini, ident. št.
0997-01335-011, ident. št. 0997-01335-012,
k.o. Gotovlje, po aneksu št. 01 h kupoprodajni pogodbi: enosobno stanovanje v izmeri
41,15 m2, ter dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 64,60 m2, ki sta locirana v III. nadstropju
lamele IV na Titovem trgu v Žalcu, sedaj po
Odločbi GURS, OGU Velenje z dne 6. 10.
2004, št. postopka 0997-00059/000, stanovanje v 1. in 5. etaži izmere 41,15 m2 in stanovanje v 1. in 5. etaži izmere 61,60 m2, na
parc. št. 142/15, k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev Darka Hlupiča in Dušanke Beškovnik.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 6. 2009
Dn 4956/2008
Os-4726/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Bože-

ne Skok, Ipavčeva ulica 8, Žalec, v zvezi s predlogom Gradis, Gradbeno podjetje
d.d. Celje za vpis etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
4. 6. 2009, oklicuje:
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, aneksa št. 01 z dne 14. 3.
1991 h kupoprodajni pogodbi z dne 27. 12.
1990, sklenjen med prodajalcem Gradis,
gradbeno podjetje p.o. Celje, Ulica XIV.
divizije 10, Celje (sedaj Gradis, Gradbeno
podjetje d.d. Celje, Bukovžlak 71, Celje) in
kupcema Ulaga Mirko in Branka, Soseska
Podvin n.h., Žalec, za nepremičnino, ident.
št. 0997-1339-003, k.o. Gotovlje, po aneksu
št. 01 h kupoprodajni pogodbi: poslovni prostor v poslovnostanovanjskem objektu v Žalcu, lokal tlorisne velikosti 25 m2, sedaj po
Odločbi GURS, OGU Velenje z dne 6. 10.
2004, št. postopka 0997-00059/000: nestanovanjski prostor izmere 21,30 m2, Mestni
trg Žalec, na parc. št. 142/15, k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Božene Skok.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 6. 2009
Dn 4956/2008
Os-4728/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Borisa Skalina, Partizanska ulica 43, Žalec, v zvezi
s predlogom Gradis, Gradbeno podjetje
d.d. Celje za vpis etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
4. 6. 2009, oklicuje:
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine: kupoprodajne pogodbe št.
63/K-97 z dne 23. 3. 1997, sklenjene med
prodajalcem Gradis, gradbeno podjetje p.o.
Celje, Ulica XIV. divizije 10 (sedaj Gradis,
Gradbeno podjetje d.d. Celje, Bukovžlak
71, Celje) in kupcema Skalin Borisom in
Skalin Majdo, oba Partizanska 43, Žalec,
za nepremičnino, ident. št. 0997-01335-002,
ident. št. 0997-01335-046, k.o. Gotovlje, po
kupoprodajni pogodbi: skladiščni prostor,
v izmeri 18,60 m2, sedaj po Odločbi GURS,
OGU Velenje z dne 6. 10. 2004, št. postopka
0997-00059/000: poslovni prostor v 1. etaži,
v izmeri 18,60 m2 in poslovni prostor v 1.
etaži, v izmeri 3,00 m2, na parc. št. 142/15,
k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Borisa Skalina.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 6. 2009
Dn 4956/2008
Os-4730/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško

Št.

66 / 21. 8. 2009 /

Stran

2209

knjižni zadevi, začeti na predlog Borisa Skalina, Partizanska ulica 43, Žalec, v zvezi
s predlogom Gradis, Gradbeno podjetje
d.d. Celje za vpis etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
4. 6. 2009, oklicuje:
začetek postopa vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
21. junij 1996, sklenjene med prodajalcem
SM Trgovina, trgovsko podjetje, storitve,
d.o.o. Žalec, Šlandrov trg 35, Žalec in kupcem SM Savinjska trgovska družba, d.d.
Žalec, Šlandrov trg 35, Žalec (sedaj SM Invest, družba za investicije, d.d. – v stečaju,
Brnčičeva 13, Ljubljana), za nepremičnino,
ident. št. 0997-01335-025, k.o. Gotovlje, po
kupoprodajni pogodbi: poslovna lokala št. 8
in 9, adaptirana v en lokal v skupni izmeri
87,30 m2, lamela 3 v poslovno-stanovanjskem objektu na Mestnem trgu št. 5, Žalec,
sedaj po Odločbi GURS, OGU Velenje z dne
6. 10. 2004, št. postopka 0997-00059/000:
poslovni prostor v 2. etaži izmere 92,50 m2,
na parc. št. 142/15 k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Borisa Skalina.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 6. 2009
Dn 1057/2009
Os-5784/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koderman Jožeta, Nadgoriška c. 20, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 33 v 7. nadstropju
skupaj s kletnim prostorom št. 33 na naslovu
Livarska ul. 7, Kamnik, vpisanem v podvl.
št. 2636/41, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn
št. 1057/2009 z dne 14. 7. 2009 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 19/GR-96 z dne 22. 4. 1996,
sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, p.o.,
Nazorjeva 1, Kranj kot prodajalcem in Koderman Jožetom, Nadgoriška c. 20, Črnuče
kot kupcem za dvosobno stanovanje št. 33
v 7. nadstropju poslovno stanovanjskega
objekta z oznako D2K3, stoječega na parc.
št. 746/2, k.o. Kamnik, na Livarski ulici, v izmeri 58,52 m2 skupaj s kletnim prostorom
št. 33 v izmeri 3,57 m2, za kupnino v znesku
9.654.092,50 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Koderman Jožeta, Nadgoriška c. 20, Ljub
ljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Koderman Jožeta.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 7. 2009
Dn 3886/2009
Os-5785/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
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postopka Mina Ćehić in Sećo Ćehić, oba
Ulica Vena Pilona 18, Koper, ki ju oba zastopa notarka Janja Luin iz Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 31. 7.
2009 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 9. 9. 1992,
št. 362-1661/92, sklenjene med prodajalcem
Občino Koper in kupcema Čehić Sećom in
Čehić Mino, za nepremičnino, stanovanje št.
41 v večstanovanjski hiši na naslovu Ulica
Vena Pilona 18, Koper, v izmeri 51,30 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2606-03954-042, v podvložku št. 3560/42,
k.o. Semedela, z označbo 42.E in je v lasti
SGP Koper d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 18. 5. 2009, št.
25/09, sklenjene med SGP Koper d.o.o.,
Obrtniška ulica 5, Koper, in Čehić Sećom in
Čehić Mino, oba Ulica Vena Pilona 18, Koper, ter sklepa o vzpostavitvi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 9. 9.
1992, št. 362-1661/92, v korist imetnikov
Sećo Ćehić, Ulica Vena Pilona 18, 6000 Koper, EMŠO 2707963501025, do 1/2 in Mina
Ćehić, Ulica Vena Pilona 18, 6000 Koper,
EMŠO 2006962115050, do 1/2.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-03954-042, vpisani v podvložku št.
3560/42, k.o. Semedela, z označbo 42.E, ki
je v lasti SGP Koper d.o.o., Obrtniška ulica
5, Koper, do celote, se poziva, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 7. 2009
Os-5686/09
Okrajno sodišče v Žalcu je po višji sodnici
– svétnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub
ljana, ki jo zastopa Breda Zorko, Mali vrh 30,
Šmarje - Sap (Zenit d.d., Verovškova 60/c,
Ljubljana), zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1), dne 2. 7. 2009 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5.
1992, sklenjene med prodajalcem Gradis,
gradbeno podjetje p.o., Celje, Ulica XIV. divizije 10 in kupcem Zavarovalnico Triglav
d.d., Ljubljana, OE Celje, za nepremičnino
– poslovni prostor v 2. etaži, Aškerčeva 1,
Mestni trg 6, 3310 Žalec, nestanovanjska
raba v izmeri 66,26 m2, sedaj: ident. št. 5.E
oziroma 997-1340-5, vpisano v podvl. št.
2018/6, k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Zavarovalnice Triglav
d.d.
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Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 7. 2009
Dn 4195/2009
Os-5807/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Izete Avdić, Gogalova 8, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogode o odplačnem prenosu pravice razpolaganja z dne 9. 12. 1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis in kupcem Delo
Ljubljana, za stanovanje št. 45 v večstanovanjskem objektu Gogalova 8, označenem
z ident. št. 45.E, vpisanem v vl. št. 377/45,
k.o. Huje in menjalne pogodbe z dne 25. 9.
1995, sklenjene med Delom, časopisno
in založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana,
za stanovanje št. 45 v večstanovanjskem
objektu Gogalova 8, označenem z ident. št.
45.E, vpisanem v vl. št. 377/45, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Izete Avdić, roj. 3. 10. 1968, Gogalova 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I P 680/2008
Os-5213/09
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku svetniku Mihaelu Kersniku
v pravdni zadevi tožeče stranke Danice
Limani, Sorška cesta 16, Škofja Loka, ki jo
zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar, Krašek in partnerji o.p. d.n.o. iz Kranja, proti toženi stranki 1. SAD upravljanje
z nepremičninami d.o.o., Šolska ulica 2,
Škofja Loka, 2. Darku Hauptmanu, Virmaše 9, Škofja Loka in 3. Jerneju Cankarju,
Partizanska cesta 16, Škofja Loka, zaradi
plačila odškodnine (pcto. 84.637,27 EUR),
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), dne 7. 5. 2009 tretje toženi
stranki Jerneju Cankarju, postavilo začasnega zastopnika odvetnico Andrejo Podlogar-Mihelin, Blaževa ulica 4, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tretje tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2009

IV P 776/2007
Os-3262/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Renati Cerar v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana (vročati na naslov Verovškova
60/b, Ljubljana), zoper toženo stranko Uroša
Sajeta, sedaj neznanega prebivališča (prej
Kajuhova ulica 32, Ljubljana), zaradi plačila
1.018,62 EUR, dne 9. 4. 2009 sklenilo:
toženi stranki Urošu Sajetu, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Dušan Golovrški, Miklošičeva 19,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 1.018,62 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
VL 130741/2008
Os-5263/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: T-2 d.o.o., Streliška cesta
150, Maribor, proti dolžnici Jožici Smukavec,
Celjska cesta 36, Rogaška Slatina, zaradi
izterjave 1.243,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Jožici Smukavec, Celjska cesta
36, Rogaška Slatina, 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.
Nuša Maček.
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 16. 6. 2009
VL 18182/2008
Os-5391/09
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 Barbara Kosmač, Ljubljanska cesta
3a, Koper, proti dolžniku Bojanu Strehar,
Trubarjeva ulica 48, Celje, zaradi izterjave
717,87 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odv.
Praznik Niko, določenega s sklepom z dne
1. 6. 2009.
Dolžniku Bojanu Strehar, Trubarjeva ulica 48, Celje, 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.
Ramor Tomaž, Vodnikova 7, Celje.
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 15. 6. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Petek Marija, Stogovci 16/a, Ptujska
Gora, zavarovalno polico, št. POL01000006503, izdana na ime Petek Stjepan.
gnx-305973
Seles Nataša, Pod smrekami 18,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno
polico,
št.
50500010705,
izdala
zavarovalnica KD življenje. gnj-306112

Spričevala preklicujejo
Agić Anamary, Ledarska ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole. gnx-305948
Ažman Anton, Višelnica 21/a, Radovljica,
spričevalo o končani Šoli za voznike
motornih vozil v Škofji Loki, izdano leta
1975. gnp-305981
Bajt Marko, Čepulje 4, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje elektro in strojne
šole v Kranju, izdano leta 2000. gng-306065
Benko
Katarina,
Beblerjev
trg
10, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Biotehniškega izobraževalnega centra
Ljubljana – Gimnazije in veterinarska šola,
izdano leta 2006. gnf-305966
Bobič Maja, Belokranjska cesta 15, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 2007.
gnb-306045
Bogataj Drago, Medvedje Brdo 32,
Godovič, zaključno spričevalo Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 1977. gnr-305958
Bolka Jernej, Podbrezje 219, Golnik,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
in upravno-administrativne šole Kranj.
gns-305953
Božič Dolores, Trg padlih 9, Izola –
Isola, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnm-306084
Božič Robert, Zgoša 24/f, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika EGSŠ
– Ekonomske gimnazije Radovljica.
gnv-306000
Brancelj Metka, Ohonica 3, Borovnica,
spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gne-306092
Brezavšček Rok, Kopitarjev trg 2, Vodice,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnr-306054
Brozina Igor, Jelšane 17, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesne
šole, izdano leta 1994. gnl-305960
Bukovec Klara, Meniška vas 14/a,
Dolenjske Toplice, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2008.
gnq-306030
Bukovec Marija, Savlje 46, Ljubljana,
indeks, Centra za dopisno izobraževanje
Univerzum Ljubljana, izdan na ime Ješelnik
Marija. gnl-306064
Canović Almir, Gradišče 16, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2007. gno-305982

Cvetko Jerneja, Ragovska ul. 8, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta
1987 in 1988. gnj-306037
Cvetko Nina, Steletova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2008. gnd-306068
Čas Neža, Maistrova ulica 11, Slovenj
Gradec, indeks, št. 21080072, izdala FDV.
gnm-306009
Čeh Anja, Prisojna pot 4, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika SEPŠ
Koper. gnp-306085
Černigoj Izidor, Veliko Ubeljsko 20,
Hruševje, diplomo Srednje družboslovnoekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
1992. gnr-305954
Čulibrk Nataša, Hrušica 172, Hrušica,
spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Jesenice, izdano leta
2003. gnh-306089
Dimitrioski Natalija, Cesta v Mestni log
40a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnb-306070
Dobravec Jana, Dolgo Brdo 2, Litija,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnr-306079
Dolenc Anja, Kraška cesta 28, Divača,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2003.
gnk-305936
Dolenc Anja, Kraška cesta 28, Divača,
obvestilo o uspehu pri poklini maturi Srednje
šole Srečka Kosovela, izdano leta 2003.
gnn-305937
Dominko Sean, Babinci 22/a, Ljutomer,
spričevalo o poklicni maturi SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 2008. gny-305997
Drešar Lipar Vesna, Nasovče 19/b,
Komenda, maturitetno spričevalo Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnp-306031
Drobnič Nataša, Žukovo 1, Ribnica,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2006. gni-306063
Durić Jasna, Zgornje Jezersko 102,
Zgornje Jezersko, spričevalo 3. in 4. letnika
ter maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj.
gnp-306081
Đokić Kecman Sandersa, Šercerjeva
ulica 13, Velenje, spričevalo 1. letnika
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2006. gnt-306052
Epšek Ana, Pod graščino 16, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika gimnazije
Slovenj Gradec, izdano leta 2006.
gne-306042
Erjavec Anže, Pot v Košco 1, Višnja
Gora, spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2007. gnm-305959
Fajdiga Andraž, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gng-305965
Fašalek Patricija, Ižanska cesta 28A,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2009. gns-306078
Feuš Severina, Jakopičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta

1986 in 1987, izdano na ime Klavžar
Severina. gnf-306016
Frigelj Zlatko, Jesenice na Dolenjskem
17, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra Boris
Kidrič Celje – Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko, izdano leta 1982.
gnc-306044
Geček Boris, Strahomer 31, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
gns-305978
Germ Kim, Klemenčičeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška. gnh-305989
Golob Tine, Soška c. 15/A, Solkan,
spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
2009. gni-305938
Grabnar Špela, Ižanska cesta 229,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2008. gno-306057
Gregorčič Peter, Vir pri Stični 58, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani. gno-306107
Grm Janko, Gornji Dobež 28, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Velenje, zap. št. 5/1043, izdano
leta 1994. gnx-305998
Grm Urša, Stanežiče 40/a, LjubljanaŠentvid, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2008. gnn-305983
Herakovič Krunoslav, Jurčičeva ulica
10, Brežice, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Brežicah, izdano leta
2000. gnk-305961
Horvat Teo, Semedela 89A, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
Srednja tehniška šola Koper, smer tehniška
gimnazija, izdano leta 2006. gnq-305955
Hribar Nina, Titova 2, Jesenice, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje turistične šole.
gnh-305939
Ivanović Kata, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, indeks, št. 41053358, Fakulteta
za organizacijske vede. gng-305940
Jelen Nino, Cesta Františka Foita 2,
Velenje, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole. gnr-306104
Jošt Matic, Seidlova cesta 58, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije v Novem mestu, izdano leta 2009.
gnc-305969
Juretič Mark, Žorgova 84, LjubljanaČrnuče, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o poklicni maturi Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnc-306094
Jurinec Kaja, Letuš 109b, Šmartno ob
Paki, spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava
Celje, izdano leta 2008. gne-305942
Kamšak Matej, Stantetova 30, Velenje,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Velenje, izdano leta
2003. gnl-306035
Kastelec Lado, Adamičeva 57, Grosuplje,
spričevalo o končani Šoli za voznike
motornih vozil, izdanega na Srednji šoli
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1988. gne-305992
Kavzar Nina, Naselje Laz 6, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 3. letnika Gimnazije
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Celje – Center v Celju, izdano leta 2002.
gnd-306018
Kekec Janez, Podlubnik 62, Škofja
Loka, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2006, 2007 in 2008. gnv-306075
Kobe Inge, Stanetova 26, Celje,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Celju, izdano leta 1985
do 1989. gnx-306048
Konečnik Branko, Šmartno 107, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, spričevalo Kovinarske
šole Muta, izdano leta 1981. gnj-306087
Konkolič Igor, Triglavska ulica 12, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra v Škofji Loki – avtomehanik, izdano
leta 1979. gne-306067
Koren Jernej, Pameče 16, Slovenj
Gradec, indeks, št. 23070563, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnv-306050
Kosec Jasmina, Selo 20, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra
– ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1991 in 1993, izdano na ime Jasmina
Johansson. gns-306007
Kovač Janja, Letuš 87/a, Šmartno ob
Paki, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
leta 2006. gnn-306108
Križman Anica, Kočevska cesta 110,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Novem mestu,
izdano leta 1976. gnl-305985
Kurić Anel, Tržaška 35, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2008. gnm-306034
Kušer Stanislav, Jakčeva 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključku osnovne šole, izdal
Cene Štupar. gnt-305952
Kveder Aleksandra, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1990, 1991 in 1992, izdano na ime
Pavletič Aleksandra. gnj-305962
Lavrenčič Alojzij, Cebejeva ulica 3/a,
Ajdovščina, spričevalo o izobraževanju za
poklic zidarja, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
izdano leta 1970. gnp-305956
Lazar Jožefa, Paričjak 24/a, Radenci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 1984 in 1985.
gnf-306091
Lovko Tajda, Partizanska cesta 10/b,
Rakek, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gny-306097
Ložar Miha, Beričeva 41b, Dol pri
Ljubljani, indeks, št. 23070479, Fakulteta
za strojništvo. gnr-305929
Marjanović Dušan, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dutovlje,
izdano leta 1992. gnd-306043
Marušič Anja, Rozmanova ulica 14,
Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnu-305976
Marušič Anja, Rozmanova ulica 14,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnz-306021
Medved Zoran, Bukovska vas 13/a,
Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo o
zaključnem izpitu RŠC – poklicna elektro
šola Velenje, št. 309, izdano leta 1978.
gnu-306051
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Melavc Doroteja, Juhartova 29, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo 3. letnika SZŠ.
gny-305947
Milosavljević Milić, Ljubić bb, 32003,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča, št. 71-1987/88. gnv-306025
Mlakar Matej, Izlake 15, Izlake,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1996.
gnd-305968
Molan Anja, Dolenja vas 134, Krško,
indeks, št. 81637977, EPF Maribor.
gny-305922
Mrak Klemen, Stanežiče 28/c, LjubljanaŠentvid, indeks, št. 41052129, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnq-306005
Muhič Viktor, Višnje 26, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1991. gnv-305975
Novak Emil, Gotovlje 186A, Žalec,
spričevalo 4. letnika Gimnazija Celje –
Center, izdano leta 2008. gnw-305928
Novak Nejc, Novi svet 10, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2004. gni-306088
Oblak Ana, Tržaška cesta 60, Logatec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gnc-305994
Oršanić Marko, Cankarjeva ulica 8,
Brežice, maturitetno spričevalo Ekonomske
gimnazije Brežice, izdano leta 2007.
gnu-305926
Pavlica Nina, Podgozd 53, Ig,
spričevalo o uspešno končani Srednji šoli
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana –
umetniška gimnazija – likovna smer, izdano
leta 2006. gns-306053
Pavlič Ivan, Sv. Danijel 76, Trbonje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1974. gnm-306109
Pavlič Matevž, Staro sejmišče 5,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole novo mesto – ekonomska gimnazija,
izdano leta 2008. gnz-306046
Pečovnik Tanja, Orla vas 36/a,
Braslovče, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnb-305995
Pivk Tomaž, Zikova ulica 4, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu B & B,
Strokovna šola za izobraževanje in
usposabljanje v cestnem prometu, izdano
leta 2002. gnf-305941
Pompe Bojan, Vanganelska cesta 23,
Koper – Capodistria, spričevalo od 1. do
4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdano leta 1979 do 1983. gno-306082
Poročnik Bojana, Sv. Trije Kralji 43, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gnt-306077
Premk Maja, Spodnje Pirniče 48c,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnd-305993
Presečnik Zdenka, Varpolje 68, Rečica
ob Savinji, indeks, št. 23070726, Fakulteta
za strojništvo. gnn-305933
Priteržnik Andrej, Jenkova cesta 17,
Velenje, spričevalo 3., 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje poklicne elektro in
računalniške šole Velenje. gnu-305951
Rajnar Eva, Kamniška cesta 4, Radomlje,
spričevalo 1. in 4. letnika Srednje aranžerske
šole v Ljubljani. gnr-306029
Ramovš Luka, Molekova 5, Ljubljana,
indeks, št. 20040329, Pravna fakulteta v
Ljubljani. gne-306017

Rančnik Nataša, Bukovlje 43A, Stranice,
spričevalo 3. letnik Srednje šole Gimnazije
Celje, izdano leta 1991. gnp-305931
Rančnik Nataša, Bukovlje 43A, Stranice,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Gimnazije
Celje, izdano leta 1992. gno-305932
Rejc Teja, Artačeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 2004. gnj-306012
Resnik Zdenko, Vetrnik 33, Kozje,
spričevalo 8. razreda OŠ Kozje, izdano leta
1985. gnu-306001
Ristić Rade, Dunajska cesta 87,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2000. gnt-306102
Sajnkar Ivica, Zagrad 118/b, Celje, indeks
in spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje – smer kemija – kemijski tehnik.
gng-306090
Seredi Robert, Mlajtinci 12, Moravske
Toplice, spričevalo Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1988. gnf-306041
Simonič Katja, Aškerčeva ulica 10,
Maribor, indeks, št. 06970188, izdala
Visoka šola za socialno delo Ljubljana.
gnh-306014
Slivnik Anže, Ob Mejašu 14, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste
Ljubljana, izdano leta 2009. gnq-306055
Slivnik Damjan, Cesta Franceta Prešerna
22, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške metalurške strojne šole Jesenice,
izdano leta 1982. gny-306022
Stare Nadja, Ulica Janka Puclja 1,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2007. gnk-306011
Šetina Igor, Velika Loka 81, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Novo mesto, izdano leta 1989.
gnj-306062
Špiler Miran, Naklo 8, Kalce, Krško,
spričevalo za poklicne voznike, izdala Šola
za poklicne voznike Ježica, izdano leta
1970. gnc-305919
Špruk Tadej, Glavarjeva ulica 86,
Komenda, spričevalo 4. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2008.
gnq-305980
Terčelj Petra, Polževa ulica 31,
Ajdovščina, spričevalo 4. in 5. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica – poslovni tajnik, izdano leta 1997 in
1998. gns-306103
Tolar Viktor, Dašnica 59, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
poklicne voznike Škofja Loka, izdano leta
1977. gnk-306086
Tomažin Staš, Klopce 2, Dol pri Ljubljani,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole, izdano leta 2006. gnb-306020
Trampuž Franc, Gradnikove brigade
31, Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ
Miren, izdano leta 1974. gng-305990
Tušar Luka, Vrhovci cesta XVII/17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
in poklicne šole Bežigrad – smer prometni
tehnik, izdano leta 2009. gnm-306059
Tušek Vida, Cesta Cankarjeve brigade
13, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Ivančna Gorica – gimnazija, izdano leta
2003. gnl-306010
Vanček Ivan, Križni vrh 22, Laporje,
spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič
Celje – smer voznik, št. 3221, izdano leta
1972. gnl-306110
Vodopivc Meta, Dolenja vas pri Krškem
119, Krško, indeks, št. 20030538, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnu-306026
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Vodovnik Barbara, Pohorska cesta
3, Oplotnica, spričevalo o poklicni maturi
Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 2005.
gnk-306111
Volčanšek Tamara, Podhom 50/a,
Zgornje Gorje, indeks, št. 29007303, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta Ljubljana.
gns-306028
Voler Aneta, Cesta v Rastke 58, Ljubno
ob Savinji, spričevalo SŠFKZ Ljubljana,
izdano leta 2008. gnp-306006
Zabret Jure, Svetčeva 3, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gne-305967
Zagajšek Ivan, Jazbin vrh 1/a, Šentjur,
diplomo Srednje kovinarske, strojne in
metalurške šole v Štorah, št. 837, izdana
leta 1989. gnp-306106
Zalar Irena, Jurčičeva cesta 29, ŠmarjeSAP, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
1985 in 1986, izdano na ime Borštner Irena.
gnz-306096
Zorič Janez, Šentjanž 64/a, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo o zaključnem izpitu
poklicne šole za voznike motornih vozil v
Celju, izdano leta 1977. gnn-306033
Žagar Martin, Prezid 65, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1980. gnn-306058
Žikić Verica, Makucova 15, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta
1988 na ime Gušić Verica. gnq-306080
Žižek Tomaž, Gornja Bistrica 116b,
Črenšovci, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc Črenšovci, izdano leta
1992. gnb-305945
Žnidarič
Irena,
Gorišnica
117A,
Gorišnica, diplomo Srednje šole pedagoške
in kulturne usmeritve p.o., izdano leta 1989.
gno-305957

Drugo preklicujejo
Adlešič Oliver, Nova Loka 31, Črnomelj,
certifikat NPK za voznika v cestnem
prometu, št. 2895/8400 z dne 14. 11. 2008.
gny-305972
Ajdič Andraž, Dragomerška cesta 37/a,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 19432401, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnd-306072
Arčnik Jože, Blato 24, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 06030579,
izdala Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gni-306038
Athor d.o.o., Mazijeva 9, Ljubljana,
dovolenje za prvo zaposlitev tujca, izdano
na ime Radić Borislav, št. 04244239565.
gnn-305987
Athor d.o.o., Mazijeva 9, Ljubljana, dovolenje za prvo zaposlitev, izdano na ime Pavlović Milenko, št. 04244248140. gni-305988
Banko Robert, Tišina 21/g, Tišina,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo v
cestnem prometu, št. 600387 z dne 31. 1.
1997. gnx-306023
Bevc Blaž, Poljanski nasip 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26300142,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnf-306066
Bibič Špela, Cvetlična ulica 21, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18050076, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-305949

Bovhan Andrej,
Mladinska
ulica
25, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
101405, izdana v Ljubljani – Fit varovanje.
gnt-306002
Brlec Peter Tadej, Zarnikova ulica 12,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-01414-0/91, izdan
11. 9. 1991, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. gnq-305930
Cajnar Anton, Križevska vas 5, Metlika,
licenco v cestnem prometu z evidenčno
številko 616067. gnw-305974
Cesar Davorin, Sveti Duh 33, Dravograd,
potrdilo o pridobitvi licence v cestnem
prometu, št. 615415 z dne 15. 12. 2000.
gnn-306008
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki Gaber, tahografsko kartico, št.
1070500012243000, izdano na ime Malnar
Stanko. gnf-305991
Fadina d.o.o., Ulica talcev 002, Novo
mesto, osebno delovno dovoljenje, št.
0838830593, izdano na ime Hazić Suvad.
gnx-305923
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, preklic tahografske
kartice, izdana na ime Mlakar Anton,
objavljeno v Uradnem listu, št. 60/2009 z
dne 31. 7. 2009 z oznako GNL-305610.
gnz-306100
Garibović Hilda, Medvedova 25,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71080371, izdala Biotehnična fakulteta
Ljubljana. gnl-306060
Gazdić Sašo, Celovška cesta 34,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5960/00-97.
gne-306071
Gosar Mojca, Stara pot 8, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 41950191, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gnc-306069
Gričar Petra, Krakovska 23/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31220040,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnd-306093
Grubar Klara, Ob težki vodi 73, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01098243,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gni-306013
Gun, Simon Mirkov s.p., Cesta borcev 2E,
Koper – Capodistria, licenco za mednarodni
prevoz blaga za vozilo Iveco Stralis U 1484,
št. 00308758 izdano pri OZS. gnu-306101
Hren Denša Viktoria, Miklošičeva 36,
Ljubljana, študentsko izkaznico, izdala FDV
Ljubljana. gnp-306056
I & M Požar – avtovleka in avtousluge
d.n.o., Ul. Emila Adamiča 51, Dobrova,
licenco za vozilo z reg. št. LJ 66-6M Iveco.
gni-305963
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba 3,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244252919, izdano na ime Erdelić Nikola.
gnu-306076
Jetrim
d.o.o.,
Dunajska
cesta
106, Ljubljana, dovoljenje za delo, št.
99289805051 za delavca Gollopeni Leotrim,
izdano 5. 9. 2007. gnx-306098
Joe & Luca d.o.o., Slamna vas 015,
Metlika, dovolilnico za mednarodni transport
za Hrvaško – tretjo državo, št. 0000469.
gnj-306074
Kavčič Borut, Pod griči 63, Žiri, študentsko
izkaznico, št. 41030123, Medicinski fakulteti.
gnw-305924
Klančar Anton, Prvomajska ul. 3,
Litija, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014796000. gnm-305984
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Klavora Katja, Bogatajeva ulica 8,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
21050329, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnm-305934
Kobal Valter, Male Žablje 44, Dobravlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6957/00-99, ser. št. 5912/99, izdan
11. 8. 1999, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. gnl-305935
Košir Sabina, Podlubnik 155, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 06050433,
izdala Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gnt-306027
Kušar Silvester, Draga 23, Škofja Loka,
potrdila o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za voznika, spremljevalca in
organizatorja izrednih prevozov, evidenčna
št. 3588. gnz-305946
Majer Ivan s.p., Ulica Heroja Lacka 22,
Lenart v Slovenskih goricah, dovolilnico
za mednarodni promet z Rep. Hrvaško, št.
0004531, izdana 18. 8. 2009. gnw-306099
Mešič Razgoršek Silvo s.p., Pameče 7/b,
Slovenj Gradec, ADR certifikat za prevoz
nevarnih snovi za voznika Zdenka Ajtnika.
gnr-306004
Mihelčič Blaž, Petelinje 3a, Dol pri
Ljubljani, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 2629-00069-0/03, ser.
št. 10624, izdano 5. 3. 2003, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. gnd-305918
Nemec Dušan, Volčja Draga 57, Volčja
Draga, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-2979-0/03, ser. št. 12958 z
dne 22. 7. 2003. gnb-305970
Oberstar Ana, Kamniška cesta 53G,
Vodice, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in Gimnazija Ljubljana.
gnt-305927
Pestotnik Robert, Pšajnovica 6A, Kamnik,
licenca za strokovno usposobljenost, št.
licence 620178, izdal Interes d.o.o., 15. 11.
2007. gnd-305943
Pevec Jurij, Brecljevo 18, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4964-00/94. gnw-305999
Planinc Danijel, Mače 16A, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 63080130, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnv-305950
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Velušček Janeza, zap. št. 2194,
izdano dne 23. 5. 2005. Ob-5724/09.
Pucelj Marjeta, Goriča vas 32, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 41050247,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnb-305920
Savković Miroslav, Savska loka 23č,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017447001, izdana pri Cetis Celje.
gnw-306049
Simonič Katja, Aškerčeva ulica 10,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 06970188,
izdala Visoka šola za socialno delo Ljubljana.
gng-306015
Sosič Klemen, Dol pri Vogljah 8, Dutovlje,
študentsko izkaznico, št. 63080441, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnz-305921
Sovdat Ana, Kot 45, Bovec, študentsko
izkaznico, št. 18070362, izdala Filozofska
fakulteta. gnv-305925
Strmšek Branko, Pretrež 31, Laporje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500013721000, izdal Cetis Celje.
gnq-306105
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Šeme Damijan, Žalna 28, Grosuplje,
nacionalne poklicne kvalifikacije, št.
571/2009, izdala Agencija za promet d.o.o.,
23. 3. 2009. gnc-306019
Šenk Tjaša, Gradišnikova ulica 22,
Vodice, dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
gimnazija. gnn-306083
Šobot Dejan, Pšajnovica 6A, Kamnik,
nacionalne poklicne kvalifikacije, št. 153,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije,
Center za poklicno usposabljanje, dne
27. 10. 2006. gng-305944
Šuligoj
Martin,
Prvačina
215/b,
Prvačina, knjižico za reševalca iz vode, ki
jo je izdala Uprava za zaščito in reševanje.
gnw-306024
Talić Melisa, Razlagova 2, Celje,
študentsko izkaznico, št. 04035530,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gnk-305986
Tavčar Neva, Rožni vrh 19, Šmartno
v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št.
31250169, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gng-306040
Trofenik Petra, Kapelska cesta 49A,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico,

št. 71080140, izdala Biotehniška fakulteta.
gnt-305977
Tuljković Fahro Fahrodin s.p., Preglov trg
12, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244244039, izdano na ime Kauković
Elvedin. gnr-305979
Turšič Matjaž, Klek 2, Trbovlje, certifikat
148-NPK – V/08, izdan pri Zasavski ljudski
univerzi. gny-306047
Verbat Alen, Šalovci 164/b, Šalovci,
licenco za odgorne osebe, št. 616087,
izdana 6. 3. 2002. gnh-306039
Vugrinec Jože, Sp. Voličina 98, Voličina,
potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju izobrazbe Srednje kovinarske in prometne
šole v Kopru, izdano leta 1989. gnx-306073
Zalokar Jure, Dunajska cesta 184/a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-9166-0/99, ser. št.
4. gns-306003
Zavašnik Nina, Povšetova ulica 91,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gnh-305964
Žohar Franc, Šmartno ob Paki 141,
Šmartno ob Paki, orožni list, št. OL
00001673, izdala UE Velenje. gnb-306095
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