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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 330-100/2009/1
Ob-5811/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MKGP), na podlagi Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih
dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št.
71/08 in 34/09) in Uredbe Komisije (ES)
št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri
pomočeh de minimis v sektorju kmetijske
proizvodnje, objavlja
javni razpis
za ukrep: Podpora kmetijskim
gospodarstvom zaradi degradiranosti
okolja
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
podpore za kmetijsko dejavnost s plačili
za kmetijska gospodarstva, ki se nahajajo
in opravljajo svojo dejavnost na območjih
določenih z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS,
št. 119/07) ter imajo zaradi takega okolja
znižan dohodek.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na
javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim
gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja, znaša do 25.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na
MKGP.
II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št.
104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str.
22; v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu 25. marca 1957,
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
1. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu

2009. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni
bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
leta 2008;
– kmetijsko gospodarstvo je vključeno
v kontrolo ekološke pridelave in izpolnjuje
vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
– kmetijsko gospodarstvo je izgubilo ali
ne more pridobiti certifikata za ekološko
kmetovanje zaradi ugotovljene degradiranosti okolja;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da je
v težavah, ko je iz evidence DURS razvidno, da vlagatelj ob oddaji vloge nima
plačanih davkov in prispevkov, določenih
z zakonom;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti
vsaj del kmetijskih zemljišč v uporabi znotraj
degradiranih območjih, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije s posebnim odlokom in
zaradi degradiranosti teh zemljišč ne more
pridobiti certifikata za ekološko kmetovanje.
2. Podpora po tem razpisu se dodeli za
kmetijska zemljišča, ki so vključena v kontrolo ekološke pridelave na kmetijskih gospodarstvih s pridobljenim potrdilom za ekološko pridelavo.
IV. Višina plačil in finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Plačila zaradi degradiranosti okolja
se določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih kmetijskih zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev ob vložitvi zbirne vloge
za leto 2009 oziroma 2008, če v tekočem
letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati.
Vrsta pridelave na posameznem GERK-u
se kontrolira na podlagi D obrazca zbirne
vloge za leto 2009 oziroma 2008, če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče
oddati.
2. Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi
glede na vrsto pridelave, tako da plačilo na
hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša:
– njive – poljščine: 200 EUR/ha,
– vrtnine na prostem: 250 EUR/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 250
EUR/ha,
– nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj
100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah: 300 EUR/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki
z gostoto 50–200 dreves/ha: 250 EUR/ha,

– travinje (trave in travno-deteljne mešanice na njivah in trajno travinje): 120
EUR/ha.
3. Ne glede na določbo prejšnje točke
lahko skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz naslova tega javnega
razpisa znaša največ 2500 EUR.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES1. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje. Poleg pomoči de minimis
se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči,
ki bi presegala intenzivnost, določeno za
posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
5. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku.
V. Splošne določbe: prejemniki sredstev
(ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter
opis namena dodeljenih javnih sredstev in
znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
VI. Omejitve: sredstva se ne dodelijo
upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev podpore po tem
javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je
dostopen na spletni strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) in MKGP (www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si). Vloga, ki
ni vložena v tej obliki, se zavrže. Vloga za
dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami
tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se pri1
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javlja: »Javni razpis: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Vloge na ta javni
razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila
o prenehanju zbiranja vlog za ukrep, ki se
objavi na spletni strani ARSKTRP oziroma
najkasneje do vključno 30. 9. 2009.
2. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje,
vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge in izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše
zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum in
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čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja
pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo prejšnjih dveh
odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
listo prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Prejemniki sredstev, ki so sredstva
pridobili na podlagi tega javnega razpisa,
morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet
let od dneva izplačila sredstev.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
a) ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu in odločbe o pravici do sredstev ali
b) je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Ne glede na določbe 1.a točke tega
poglavja, prejemniku sredstev ni treba vrniti
že pridobljenih sredstev v primeru višje sile
ali izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila ali izredna okoliščina
se šteje:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.

5. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 341/09
Ob-5813/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK-UPB1, v nadaljevanju: ZUJIK),
Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba
US: 24/07-6, 57/08, v nadaljevanju: ZFO),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08)
in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbiro občinskih investicij na
področju kulture (JPR25-OB-2009), ki se
bodo začele izvajati leta 2010 in bodo
sofinancirane iz proračuna Ministrstva
za kulturo v letih trajanja investicije ter
vključene v načrt razvojnih programov
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele
izvajati v proračunskem letu 2010 in bodo
sofinancirane iz proračuna Ministrstva za
kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Občinske investicije na področju kulture
po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti
funkcionalno zaključena faza investicije
v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt
po izvedeni investiciji lahko obratuje.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih
investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo
za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem
interesu države. Razpis vključuje naslednjo
občinsko kulturno infrastrukturo:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in
Standardi za splošne knjižnice za obdobje
od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015, RS, Nacionalni
svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005),
– kulturne domove.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo občine,
ki bodo pričele z investicijami v letu 2010 in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima občina za investicijo dokument
identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
– da je občina lastnica nepremičnine,
– da bo občina zagotovila pripravo in
izvedbo investicijskega projekta v skladu
s prostorskimi standardi, Zakonom o gra-
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ditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo,
ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19,
120/06 – odl. US: U-I-286/04-46, 126/07)
in Zakonom o javnih naročilih (uradno prečiščeno besedilo, ZJN-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 36/04),
– da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo
vključno s proračunskimi sredstvi za katera
kandidira na razpisu. Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti
investicije (brez davka na dodano vrednost),
ki občini pripada glede na koeficient razvitosti. Koeficienti razvitosti občin z obsegom
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni
list RS, št. 61/09) in so razvidni v prilogi.
Zaprta finančna konstrukcija z informativnim
terminskim planom se izkazuje na obrazcu
3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov).
3. Obvezne priloge k vlogi na razpis
Občina priloži vlogi na razpis naslednje
obvezne priloge:
– prijavni obrazec občine predlagateljice
– Obrazec 1 v razpisni dokumentaciji,
– dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program s sklepom
pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagan investicijski projekt. V primeru, da je vrednost
investicije manj kot 300.000 € se predloži
poenostavljen dokument identifikacije investicijskega projekta,
– dokazilo o lastništvu nepremičnine,
– izjavo občine predlagateljice, da bo zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega
projekta v skladu s prostorskimi standardi,
Zakonom o graditvi objektov in Zakonom
o javnih naročilih – Obrazec 2 v razpisni
dokumentaciji,
– predlog finančnega načrta z informativnim terminskim planom – Obrazec 3 v razpisni dokumentaciji,
– sprejet odlok o proračunu občine za
preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov, če je investicijski
projekt občine zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov,
– utemeljitev predlaganega projekta,
smernice utemeljitve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Predložitev obveznih prilog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenovala
ministrica.
Komisija bo predlagala zavrženje prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog, ki jih niso
vložile upravičene osebe.
Vloga je pravočasna, če je prispela
v roku, določenem v besedilu razpisa. Za
nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev
vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 28. septembra 2009, oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine – priloge, ki jih določa besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih prilog, navedenih
v besedilu razpisa.
Upravičena je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba se šteje vloga, ki je ni vložila občina
ali pa jo je vložila občina, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v 2. točki besedila
razpisa.
4. Ocenjevanje razpisnih pogojev
V predlog programa za sofinanciranje
občinskih investicij na področju kulture bo
ministrstvo vključilo projekte po vrstnem
redu, določenem na osnovi ocenjevanja
projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija. Sofinancirane bodo tiste investicije, ki
bodo v postopku izbire ocenjene oziroma
ovrednotene višje.
Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in
na ocenjevalnih listih dostopna v razpisni
dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni investicijski projekt
je 100 točk. Po izvedenem točkovanju se
bodo občinam po vrstnem redu, na osnovi
doseženih točk, dodelila sredstva do izčrpanja razpoložljivih sredstev v letu 2010. V primeru pridobitve enakega števila točk imajo
prednost investicije, namenjene nujnim posegom na objektih (preprečitev škode na
objektu ali funkcionalna usposobitev objekta). V primeru, da se je občina s svojo investicijo uvrstila v izbor za dodelitev sredstev,
a se temu odpove v obdobju po zaključku
razpisa, se sredstva namenijo prvi naslednji investiciji iz vrstnega reda, ki sredstev
še ni prejela.
5. Kriteriji ocenjevanja
Kriteriji ocenjevanja splošnih knjižnic so
naslednji:
– število prebivalstva,
– stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na članstvo,
– stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na obisk/izposojo,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na nujnost posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na normative,
– razvitost občine,
– prostorska rešitev.
Kriteriji za ocenjevanje kulturnih domov:
– število prebivalstva,
– stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena
glede na število dogodkov,
– stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena
glede na pestrost, odmevnost,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na nujnost posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na potencialne uporabnike,
– razvitost občine,
– prostorska rešitev.
Podroben opis kriterijev ocenjevanja je
razviden iz razpisne dokumentacije.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za sofinanciranje v proračunskem
letu 2010 znaša 500.000 €.
7. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero bodo odobrena in v plačilnih rokih,
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju
državnega proračuna.
8. Razpisni rok: razpis se prične 28. avgusta 2009 in zaključi 28. septembra 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – Obrazec 1,
– izjava predlagateljice – Obrazec 2,
– Obrazec 3,
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– smernice za utemeljitev predlaganega
projekta – kulturni dom, splošna knjižnica,
– ocenjevalni list – kulturni dom, splošna
knjižnica,
– koeficienti razvitosti občin za leti 2009
in 2010 z obsegom sofinanciranja investicij.
Razpisno dokumentacijo lahko občine
v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan
v vložišču ministrstva med 8. in 15. uro.
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski
in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka posamezni občini
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in z vsemi prilogami oddana
na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 28. septembra 2009
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– prijava za občinske investicije na področju
kulture, z oznako JPR25-OB-2009. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba občine in njen
naslov. Če občina na razpis posreduje več investicij, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako na ovitku, iz
katere je razvidno, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani predstavnik občine ima vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri:
odpiranje vlog se bo pričelo 30. septembra
in končalo predvidoma 9. oktobra 2009.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja
vlog občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile
upravičene osebe. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele
v roku najmanj dveh mesecev po zaključku
odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 7829/09
Ob-5833/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 150/9, travnik v izmeri 1041 m2,
parc. št. 150/10, travnik v izmeri 1020 m2 in
parc. št. 150/11, travnik v izmeri 105 m2, vse
vpisane pri vl.št. 97, k.o. Onek, do deleža
14717570/65777088, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč
znaša 11.631,37 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Na parc. št. 150/10, k.o.
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Onek stoji več objektov namenjenih sistemu zvez – oddajnikov in manjši sakralni
objekt kapela, ki niso last prodajalca. Predmet prodaje so zgoraj navedena zemljišča
brez objektov.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1108/4, travnik v izmeri 489 m2 in
parc. št. 1113/2, travnik v izmeri 480 m2, obe
vpisani pri vl.št. 680, k.o. Ribnica. Osnovna namenska raba navedenih zemljišč je
opredeljena kot stanovanjska namembnost,
izklicna cena zemljišč znaša 34.884,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 90/1, njiva v izmeri 2660 m2,
parc. št. 84/41, gozd v izmeri 868 m2,
parc. št. 93/20, travnik v izmeri 1018 m2,
parc. št. 93/23, travnik v izmeri 96 m2 in
parc. št. 93/24, travnik v izmeri 2853 m2,
vse vpisane pri vl.št. 830, k.o. Stara cerkev,
zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 233.844,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 907/8, travnik v izmeri 2419 m2,
vpisana pri vl.št. 409, k.o. Hruševje. Osnovna namenska raba zemljišča je po planu
območje proizvodnih, obrtnih in kmetijskih
dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša
87.084,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 3866 travnik v izmeri 201 m2,
vpisana pri vl.št. 697, k.o. Šmarje. Zemljišče
je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 4.824,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 3863 travnik v izmeri 129 m2,
vpisana pri vl.št. 249, k.o. Šmarje. Zemljišče
je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 3.096,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 11. 9.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-09/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu
ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih
dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap. št. 1 in zap. št.
2 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je
zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap.št. 1 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi
se mora solastnik oziroma solastniki izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh od prejema
ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne
bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki
v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo
Sklad z solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma
noben izmed solastnikov ponudbe ne bodo
sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 15. 9. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 30304-4-16/9
Ob-5829/09
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 51,
Ljubljana, objavljajo skupni
razpis
za pridobitev in podaljšanje pravice do
štipendije za športnike in športnice v
Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko
leto 2009/2010
I. Pridobitev pravice do štipendije
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti
športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve
merili:
1) ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja
OKS,
2) je v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2009 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih
športnih rezultatov v disciplinah rednega
programa olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– Olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine,
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.–8. mesto na olimpijskih
igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov
ter olimpijskem festivalu evropske mladine v individualnih športnih disciplinah, ki
so v tekočem letu razvrščene v 1. razred
športnih panog po Pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni pri Ministrstvu za
šolstvo in šport, in sicer: atletika, športna
gimnastika, jadranje, judo, kajak-kanu –
slalom, cestno kolesarstvo, lokostrelstvo,
plavanje, alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, smučarski skoki, tek na smučeh in veslanje; kot individualne športne
discipline se ne upoštevajo športni rezultati
v konkurenci štafet ali ekip.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja
športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
2) pridobi priporočili strokovnega sveta
nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev
predloga,
3) je državljan Republike Slovenije,
4) se izobražuje:
a) v Republiki Sloveniji kot:
– učenec osnovnega izobraževanja,
– dijak gimnazije,
– dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih
poklicnih šol,
– dijak srednjih strokovnih in tehniških
šol,
– študent višje strokovne šole oziroma
študent visokošolskega zavoda,
b) v tujini;
5) ni v rednem delovnem razmerju,
6) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne
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bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji
za leto 2008 (5.705,52 EUR).
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije
za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2009/2010” morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (original),
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki
vsebujeta strokovno utemeljitev predloga
(originala).
II. Podaljšanje pravice do štipendije
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2009/2010” morajo kandidati –
štipendisti priložiti:
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo).
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli
športni rezultat skladno z 2. točko meril za
pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo,
ki je navedena za podaljšanje pravice do
štipendije.
III. Navodila za izpolnitev vloge
Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti
preko spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL
naslovih:
– vloga za pridobitev pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=391,
– vloga za podaljšanje pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=388.
Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji
naslov v predpisanem razpisnem roku.
Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne panožne športne
zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega
komiteja Slovenije (http://www.olympic.si/index.php?id=42).
IV. Rok za oddajo vloge
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2009 na naslov: Olimpijski
komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo
po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh
po vpisu.
Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez,
Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Št. 30/09
Ob-5814/09
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program Hortikultura,
za naslednje predmete oziroma mo
dule:
– Ekonomika in menedžment podjetij,
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
– Nemščina,
– Strokovna informatika in statistične
metode vrednotenja,
– Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji
iz biologije,
– Vrtnarska tehnologija,
– Varovanje krajine, prostora in okolja,
– Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi,
– Poslovanje vrtnarskega obrata,
– Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti,
– Pridelovanje vrtnin,
– Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin,
– Pridelovanje drevnine,
– Zemljemerstvo in priprava terena,
– Gradiva in parkovna tehnika,
– Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin,
– Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami,
– Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati
pogoje v skladu z zahtevami:
– 92. in 96. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07),
– Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe
predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Hortikultura (Uradni list RS,
št. 91/07),
– Merila za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj Višje šole (Uradni list RS,
št. 1/09),
– Pravilnik o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list
RS, št. 29/06).
Prijave z življenjepisom in zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite
na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola,
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom
»Predavatelj VSŠ« v 8 dneh po objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole
bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v 15 dneh po končanem postopku.
Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Ob-5803/09
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 82/08), in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto
2009 (Uradni list RS, št. 43/08, 14/09) objavlja Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Mokronog - Trebelno
za šolsko oziroma študijsko leto
2009/2010
1. Predmet javnega razpisa: Podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Mo-
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kronog - Trebelno, razen tistim, ki imajo
možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku
o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 62/08).
2. Pravico do štipendije Občine Mokronog - Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki
obiskujejo srednješolski program poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole, program
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Mokronog - Trebelno,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, oziroma povprečno oceno najmanj 3,6 – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog
- Trebelno,
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih,
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
Dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu s 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog Trebelno (Uradni list RS, št. 82/08).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
Za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010
bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno predvidoma
dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake
in 1 za študente. Višina štipendije za dijake
bo znašala 130 EUR mesečno, za študente
pa 150 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2009 in
2010 4.920 EUR.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del javnega razpisa, h kateri je potrebno
priložiti naslednja dokazila:
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– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih,
uspehih in priznanjih,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine in v občinskem glasilu ODSEV. Obrazci
so od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog in na spletni strani Občine www.
mokronog-trebelno.si.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 12. 10. 2009 do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga za
podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Mokronog
- Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje občinska uprava Občine
Mokronog - Trebelno z odločbo. Odločba
bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se
je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico
v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog
- Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/34-98-266, el. naslov:
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-5832/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, objavlja na podlagi 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 –
ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 16/95, 17/97, 4/99, 6/00, 6/04, 20/09)
ter 29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja
javne razsvetljave v Občini Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 20/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v Občini
Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Naziv koncedenta: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je gospodarska javna služba dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave. Koncesionar ima na podlagi
koncesijske pogodbe na celotnem območju
Občine Trbovlje izključno oziroma posebno
pravico opravljati gospodarsko javno službo,
ki je predmet tega razpisa, izključno oziroma
posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij
in vzdrževanja občinske infrastrukture javne
razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo in dolžnost zagotavljati uporabnikom
kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in
kvalitetno opravljanje gospodarske javne
službe v skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska javna služba se izvaja
na celotnem območju Občine Trbovlje. Koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se
sklene za določen čas 20 let od dneva njene
sklenitve. Koncesionar mora pričeti izvajati
koncesijo najpozneje v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje, potrebne za
udeležbo (sposobnost), določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti,
pranje denarja; s čimer izpolnjuje pogoje iz
42. člena ZJN-2.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kazno-

van v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave).
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave).
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve
ter da izpolnjuje druge pogoje iz tretjega
odstavka 42. člena ZJN-2.
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ter o izpolnjevanju drugih pogojev iz tretjega odstavka
42. člena ZJN-2, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 4),
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
d) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja, s čimer izpolnjuje pogoje
iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
Dokazilo:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz šestega odstavka 44. člena ZJN2
(Obrazec št. 5).
e) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt …).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
f) da je imel v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti poravnane.
g) da v zadnjih treh letih pred rokom za
oddajo prijave ni imel blokiranega nobenega
transakcijskega računa.
h) da na dan oddaje prijave razpolaga
z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom
banke za pokrivanje investicije.
Dokazilo za pogoje pod f), g) in h):
– S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne
osebe oziroma BON-1/SP – samostojni
podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2008; iz dokazil mora izhajati
povprečna višina čistega letnega prihodka prijavitelja v zadnjih treh letih najmanj
1.000.000,00 EUR in višina bonitetne ocene najmanj SB 5,
– potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz dokazil
mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski
računi v obdobju 3 let pred izdajo potrdila (to
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je lahko starejše največ 60 dni pred dnevom
oddaje prijave) niso bili blokirani,
– dokazilo, da na dan oddaje ponudbe
(prijave) razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma
kreditno pismo banke za pokrivanje investicije v višini najmanj 500.000,00 EUR.
i) da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe.
Dokazilo:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor izvajanja pogodbe (Obrazec št. 6).
j) da je tehnično usposobljen izvajati koncesijo in s tem izpolnjuje pogoje iz 19. člena
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Trbovlje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7),
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 8),
– izjava o zagotavljanju storitev in dobav
v okviru izvajanja koncesije v skladu s tehničnimi specifikacijami (Obrazec št. 9).
k) da je izvedel vsaj en referenčni projekt
s področja zagotavljanja prihrankov energije
na področju cestne razsvetljave ali gradnje
razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v višini najmanj 500.000 EUR, v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa.
Dokazilo:
– referenčno potrdilo, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10).
l) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi in s tem izpolnjuje pogoje iz 21.
člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Trbovlje.
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki
je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 12).
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register … 7a), b), c),
e) – prva alineja, g) – dokazilo 2) razpisne
dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati vsak
izmed skupnih prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu, po pošti ali elektronski pošti. Razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do
vključno 25. 9. 2009, do 11. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro, na naslovu: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, pri Urši Poznič Goršek. Kolikor bi želeli
prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po
elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Urša Poznič Goršek.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si ali na naslovu: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-34-800,
telefaks 03/56-27-986, z oznako »Občina
Trbovlje – koncesija za opravljanje GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja
javne razsvetljave«.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani
opremljene z naslovom: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. V spodnjem
levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj
– prijava – Občina Trbovlje – koncesija za
opravljanje GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj
navedeni naslov najpozneje do 28. 9. 2009,
do 11. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov. Če je prijava poslana po pošti se
šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in
ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Trbovlje – koncesija za opravljanje GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja
javne razsvetljave«. – z oznako »dopolnitev/umik/prememba«, glede na to ali gre za
dopolnitev, umik ali spremembo že oddane
prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo
prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 28. 9. 2009, ob
12. uri, v prostorih Občine Trbovlje, Mestni
trg 4, 1420 Trbovlje. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne
osebe prijavitelja (razen v primeru, da je
prisotna odgovorna oseba sama zakoniti
zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če ne bo oddana oziroma ne bo prispela na
zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena) ali ne bo
pravilno opremljena.
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Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 28. 12. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. cena,
2. reference,
3. odzivni čas,
4. trajanje odprave napake.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava
Občine Trbovlje z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Trbovlje
Št. 604-1/2009
Ob-5839/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
18. člena Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 68/07, 67/08 in 57/09) in Odloka
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08, 38/09),
objavlja
javni razpis
za štipendiranje in sofinanciranje
šolnin za nadarjene dijake in študente v
Mestni občini Nova Gorica iz sredstev
proračuna za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa:
– štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov,
– sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih dijakov
in študentov v Republiki Sloveniji ali v tujini
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2009.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Mestni občini
Nova Gorica,
– status dijaka ali študenta,
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– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– se ne izobražuje za suficitarni poklic,
ki je evidentiran za Mestno občino Nova
Gorica,
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme
presegati šestkratne vrednosti zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji
(1.426,38 EUR),
– da dijak dosega najmanj prav dober
splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu
oziroma dijak 1. letnika dosega povprečno oceno vseh zaključenih ocen 9. razreda
osnovne šole najmanj 4,0,
– da študent dosega poprečno oceno
opravljenih izpitov v preteklem študijskem
letu najmanj 8,0,
– da študent dodiplomskega študija ob
vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši
od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek
v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih
letih.
4. Prijava
Prijavite se lahko samo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki ga dobite v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, soba 27/III., od ponedeljka
do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 14.
ure ter ob sredah od 8. do 12. ure in od 13.
do 16. ure ali na spletni strani http://www.
nova-gorica.si v rubriki »aktivni razpisi«.
4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj
priložiti:
1. podatke o družinskih članih in dokazila
o premoženjskem stanju (Obr. P-02),
2. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke
o dohodkih oziroma prejemkih (Obr. P-03),
3. overjeno fotokopijo dokazila o učnem
uspehu v šolskem oziroma študijskem letu
2008/09,
4. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2009/10,
5. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo
prosilci za sofinanciranje šolnine),
6. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
4.3. Rok za prijavo je do 18. 9. 2009.
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova
prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega
dne vložena v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba 38/I).
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Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
uprava s sklepom vlogo zavrže.
5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljene bodo predvidoma 4 štipendije oziroma
šolnine.
6. Merila za izbor:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini
Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
7. Pogoji za porabo sredstev
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju
šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in
šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin
v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko
odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina
ne podeli.
Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije
oziroma šolnine se uredi s pogodbo.
8. Izmed prejemnikov štipendij določi
župan s posebnim sklepom dobitnika »Štipendije Treh uprav« (Mestna občina Nova
Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina
Gorica). Kriterij za določitev je mednarodni
značaj študija.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26/III. pri Majdi Stepančič,
tel. 05/33-50-163 ali 33-50-161.
Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-5932/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06), 10. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 32/08 in 99/08), 50. in 62. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/09), 54. in 66. člena
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) ter 49. in
63. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št.
53/09) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb:
– oskrbe s pitno vodo
– odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode
– zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov v Občini Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 07/49-91-500, telefaks
07/49-90-052, obcina.brezice@brezice.si,
www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskih aktov:
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/09), Odlok o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 40/09) in Odlok o ravnanju s komunalnimi

odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 53/09).
3. Predmet javnega razpisa
Naročnik/koncendent razpisuje podelitev
koncesije po sklopih za opravljanje treh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, in sicer za:
3.1. podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Občine
Brežice,
3.2. podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Brežice in
3.3. prijave za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Brežice.
Koncesije se razpisujejo po sklopih za
opravljanje treh ločenih obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Za vsako obvezno občinsko gospodarsko
javno službo varstva okolja (sklop) se izbere
enega koncesionarja, s katerim se sklene
koncesijska pogodba za obdobje 5 let.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: vse
koncesijske pogodbe bodo sklenjene za določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje za vsako
od razpisanih koncesij začne teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijskih
pogodb se lahko podaljša zgolj iz razlogov,
določenih z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja: koncedent bo izbral za opravljanje vsake razpisane gospodarske javne službe varstva
okolja prijavo enega prijavitelja ali skupino
prijaviteljev, z upravnimi odločbami, izdanimi
v skladu z 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06
– ZUS-1, 126/07 in 65/08). Javni razpis za
podelitev koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo, koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov, vključno
z razpisno dokumentacijo, je brezplačno dostopna pri kontaktni osebi naročnika. Zainteresirani prijavitelji naj kontakti osebni naročnika pošljejo pisno zahtevo za posredovanje
dokumentacije, s pripisom delujočega e-naslova, na katerega bo ponudnikom poslana
celotna razpisna dokumentacija. Ponudnik
sam jamči za zadostno kapaciteto e-predala
za sprejem dokumentacije in se zavezuje
naročniku poslati potrdilo o prejemu poslane
dokumentacije.
6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev
Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na
razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo
pogoje oziroma so registrirani za dejavnost,
ki je predmet razpisa.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev in so opredeljeni
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v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti
pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Prijavo na javni razpis lahko
poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt v obliki partnerske
pogodbe. Realizacija partnerske pogodbe
je pogojena z izborom skupine prijaviteljev na razpisu in sklenitvijo koncesijske
pogodbe.
Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko
sodeluje zgolj v eni prijavi za posamezni
sklop, bodisi individualno, kot prijavitelj, kot
partner v skupni prijavi ali kot podizvajalec.
V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več prijavah za isti sklop,
v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse
prijave, v katerih bo navedeno podvajanje,
izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
kot nepopolne.
Ostale zahteve vezane na predložitev
partnerske pogodbe in/ali prijavo podizvajalcev, so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje vsake razpisane obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva
okolja oziroma za vsak sklop izbral enega
koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merilo za sklop št. 1:
Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število
točk.
a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo ceno vodarine (strošek izvajanja storitev
javne službe, ki ga ponudnik jasno prikaže
v predračunu), oblikovane v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
cene obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (razvidno iz predračuna
za sklop 1 in Tarifnega pravilnika za sklop
št. 1). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno
število točk skladno s formulo:
C1= 75 x Pm/P
C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko a
Pm….najnižja skupna cena prijavitelja
P….cena posameznega prijavitelja
b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja
(razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj
označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito
izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb
in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh
razpisanih javnih služb.
c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne
službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa opravil ali opravlja
storitev za razpisano gospodarsko javno
službo in kot dokazilo predloži referenčno
potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge
pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno
koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način,
izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme
za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference
o opravljanju gospodarske javne službe na
območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja
Občine Brežice in so s strani naročnika, za

katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja
javno službo, pozitivno ocenjene.
d) 2 točki prejme prijavitelj, ki poda najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal
zvišanja cen (razvidno iz predračuna). Ostali
prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk
skladno s formulo:
C2= 2 x Pn/Pk
C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko b
Pn….najvišje število mesecev
Pk….število mesecev posameznega prijavitelja
e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost
(razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše
tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo
odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo
o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi
(predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih
zmogljivosti v času oddaje prijave.
Merilo bo uporabljeno na način, da bo
prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega
in gospodarnega zagotavljanja izvajanja
gospodarske javne službe pridobil najvišje
število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže
najustreznejšo kadrovsko usposobljenost
in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz
Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega
vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje gospodarske javne
službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik
si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe
o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času
oddaje prijave). Pri navedenem merilu se bo
upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za
priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne
službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji
način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne
zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja
javne službe pridobil najvišje število točk,
ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
Merilo za sklop št. 2:
Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število
točk.
a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo
ceno izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (strošek izvajanja storitev javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki ga ponudnik
jasno prikaže v predračunu), oblikovane
v skladu z zakonom in podzakonskimi pred-
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pisi, ki urejajo cene obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja. (razvidno iz Predračuna za sklop št. 2 in Tarifnega pravilnika
za sklop št. 2). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo:
C1= 75 x Pm/P
C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko a
Pm….najnižja skupna cena prijavitelja
P….cena posameznega prijavitelja
b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja
(razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj
označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito
izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb
in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh
razpisanih javnih služb.
c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne
službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa opravil ali opravlja
storitev za razpisano gospodarsko javno
službo in kot dokazilo predloži referenčno
potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge
pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno
koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način,
izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme
za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference
o opravljanju gospodarske javne službe na
območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja
Občine Brežice in so s strani naročnika, za
katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja
javno službo, pozitivno ocenjene.
d) 2 točki prejme prijavitelj, ki poda najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal
zvišanja cen (razvidno iz obrazca Predračun). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno
število točk skladno s formulo:
C2= 2 x Pn/Pk
C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko b
Pn….najvišje število mesecev
Pk….število mesecev posameznega prijavitelja
e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost
(razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše
tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo
odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo
o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi
(predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih
zmogljivosti v času oddaje prijave.
Merilo bo uporabljeno na način, da bo
prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega
in gospodarnega zagotavljanja izvajanja
gospodarske javne službe pridobil najvišje
število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže
najustreznejšo kadrovsko usposobljenost
in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz
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Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega
vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje gospodarske javne
službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik
si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe
o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času
oddaje prijave). Pri navedenem merilu se bo
upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za
priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne
službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji
način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne
zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja
javne službe pridobil najvišje število točk,
ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
Merilo za sklop št. 3:
Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število
točk.
a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo
ceno izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (strošek izvajanja
storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki ga ponudnik jasno prikaže v predračunu), oblikovane v skladu z zakonom
in podzakonskimi predpisi, ki urejajo cene
obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (razvidno iz obrazca Predračun za
sklop št. 3 in Tarifnega pravilnika za sklop
3). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno
število točk skladno s formulo:
C1= 75 x Pm/P
C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko a
Pm….najnižja skupna cena prijavitelja
P….cena posameznega prijavitelja
b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja
(razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj
označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito
izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb
in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh
razpisanih javnih služb.
c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne
službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa opravil ali opravlja
storitev za razpisano gospodarsko javno
službo in kot dokazilo predloži referenčno
potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge
pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno
koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način,
izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme
za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference
o opravljanju gospodarske javne službe na
območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja
Občine Brežice in so s strani naročnika, za
katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja
javno službo, pozitivno ocenjene.
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d) 2 točki – prejme prijavitelj, ki poda
najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal
zvišanja cen (razvidno iz obrazca Predračun). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno
število točk skladno s formulo:
C2= 2 x Pn/Pk
C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni
prijavitelj pod točko b
Pn….najvišje število mesecev
Pk….število mesecev posameznega prijavitelja
e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost
(razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše
tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo
odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo
o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi
(predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih
zmogljivosti v času oddaje prijave.
Merilo bo uporabljeno na način, da bo
prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega
in gospodarnega zagotavljanja izvajanja
gospodarske javne službe pridobil najvišje
število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže
najustreznejšo kadrovsko usposobljenost
in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz
Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega
vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve
javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v
času oddaje prijave). Pri navedenem merilu
se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe
za zaposlene delavce, ki so navedeni pod
pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne
zahteve javne službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki
ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne
za izvajanje gospodarske javne službe, ki
presegajo minimalne zahteve javne službe
z vidika neprekinjenega, nemotenega, do
uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil
najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi za vsak posamezni
sklop priložiti menico brez protesta in menično izjavo v višini 5.000 EUR. Veljavnost
menice in menične izjave je 180 dni od roka
za oddajo prijav. V primeru, če prijava zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami
razpisne dokumentacije, bo naročnik tako

prijavo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig
razpisne dokumentacije: zainteresirani prijavitelj naj kontakti osebni naročnika pošlje
pisno zahtevo za posredovanje dokumentacije, s pripisom delujočega e-naslova, na
katerega bo prijavitelju poslana celotna razpisna dokumentacija. Prijavitelj sam jamči
za zadostno kapaciteto e-predala za sprejem dokumentacije in se zavezuje naročniku poslati potrdilo o prejemu poslane dokumentacije.
11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijave mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora
biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da
brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali
odstranjevati posameznih listov v prijavi.
Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in
izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila,
ki so navedena na posameznem obrazcu.
Obrazcev prijavitelj vsebinsko ne sme spreminjati v smeri, da bi se spremenila vsebina
in pomen besedila na obrazcu (izpolnjevanje obrazcev na označenih mestih ne šteje
za spremembo vsebine). Vsi obrazci in izjave morajo biti izpolnjeni skladno z zahtevami
obrazca oziroma obrazcev. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil
in te razpisne dokumentacije.
Prijave morajo do roka za oddajo prijav
prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo prijav je 5. 10. 2009
do 11. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti
do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele
za prepozno prejete (prejemna teorija).
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavitelj v pisni obliki kadarkoli spremeni
ali umakne že oddano prijavo. Po izteku
roka za oddajo prijav, prijavitelji ne morejo
več spreminjati ali umikati prijave.
Vsaka sprememba ali umik prijave mora
biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj
na ovojnico napiše »UMIK PRIJAVE« in
ime javnega naročila) ali spremembo prijave (prijavitelj na ovojnico napiše »SPREMEMBA PRIJAVE« in ime javnega naročila).
V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri del prijave se spreminja in kateri
del prijave ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
potekalo na sedežu naročnika 5. 10. 2009
ob 13. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Branka
Moldovan Matjašič.
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si).
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
s razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo
prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja
najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo prijav, ki bodo objavljena na portalu javnih na-
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ročil. Vse morebitne spremembe, dopolnitve
ali pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih delov bodo objavljene na portalu javnih
naročil, pri čemer te postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijavitelji so dolžni
spremljati portal javnih naročil in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami.
Prijavitelji naj upoštevajo, da je naveden naslov edini relevanten za postavljanje
pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan
upoštevati. Vsa ostala vprašanja, ki ne bodo
postavljena skladno z zahtevami, naročnik
ni dolžan obravnavati.
14. Postopek izbire
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava
Občine Brežice z upravno odločbo.
O izboru koncesionarja bo koncedent odločil in obvestil vse prijavitelje, ki so prijavili
na razpis za podelitev posamezne obvezne
občinske gospodarske javne službe.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Brežice
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Javne dražbe
Št. 352-12/2008-16-04
Ob-5835/09
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/08, 84/08) in sprejetim
Posamičnim programom odprodaje stanovanj in poslovnih prostorov v poslovno
stanovanjskem objektu Rimske Toplice št.:
352-12/2008-16-04 in 352-19/2009-23-22,
z dne 27. 5. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov na
Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in
faks 03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet
prodaje so poslovni prostori v novozgrajeni poslovno stanovanjski stavbi s številko
1039-960, z naslovom Aškerčeva cesta 4,
3272 Rimske Toplice, ki je povezana s parcelo 1039-955/13, v katastrski občini 1039
Rimske Toplice, ki jih v naravi predstavljajo
naslednje nepremičnine:

Številka dela
stavbe

Številka
poslovnega
prostora

Neto tlorisna površina dela stavbe
(v m2) – vpisana v kataster stavb

1039-960-1

1

90,55 m2

nestanovanjska – poslovni prostor lekarne

1039-960-2

2

47,39 m

nestanovanjska – pisarniški poslovni prostor (prej KS)

1039-960-3

3

46,66 m2

nestanovanjska – poslovni prostor zobotehnike

2

Dejanska raba dela stavbe

Poslovno stanovanjski objekt ima štiri izdelane etaže: klet + pritličje + nadstropje +
mansardno etažo, ter bo dokončan in predan v uporabo v letu 2009. Poslovni prostori
obsegajo lekarno, pisarniški poslovni prostor
(po projektu prostor krajevne skupnosti), poslovni prostor za dejavnost zobne tehnike
in zdravstveno postajo. Ostali prostori so
namenjeni stanovanjem in servisnim prostorom zanje. Vsi poslovni prostori imajo dostope iz zunanjih površin, stanovanjski vhod pa
je ločen od poslovnih površin. Objekt je na
JZ strani vkopan za celotno etažo ter ima
vgrajeno dvigalo, preko katerega je možen
dostop tudi do vseh stanovanj. Gre za prebivalcem in uporabnikom prijazen in infrastrukturno zelo dobro povezan objekt.
Objekt je okolju prijazen, saj je ogrevanje
stanovanj urejeno preko daljinskega ogrevanja na sodobno lesno gorivo – pelete.
Vsak poslovni prostor ima lastne merilnike za ogrevanje – kalorimetre, elektriko ter
vodo, kar omogoča komfortnost in pregled
nad stroški.
Dostop do objekta je z javnih površin.
Parkirna mesta so locirana ob objektu na
parc. št. 958/9, 960/25 in 955/12, k.o. 1039
– Rimske Toplice. Poslovno stanovanjski
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objekt je lociran v samem središču kraja
Rimske Toplice in se nahaja v neposredni
bližini pošte, trgovin z živili, avtobusnega
postajališča, železniške postaje, rekreativnih površin, Rimskih term ter odprtega
termalnega kopališča (5–10 min peš hoje).
Uporabno dovoljenje za objekt je v postopku
pridobivanja.
Poslovni prostor lekarne – Gre za krajevno lekarno s predvideno zaposlitvijo dveh
oseb. Poslovni prostor lekarne sestavljajo
vetrolov, oficina, prostor za vodjo lekarne,
materialka, magistralna recepcija, garderoba, prostor za prevzem zdravil, pomivalnica,
prostor za svetovanje, sanitarije in rezervna
shramba.
Pisarniški poslovni prostor – Poslovni
prostor je bil sprva namenjen dejavnosti krajevne skupnosti, primeren pa je za opravljanje pisarniške dejavnosti. V njem je predvidena zaposlitev ene do dveh oseb. Poslovni
prostor sestavljajo vetrolov, pisarna, sejna
soba, čajna kuhinja, garderoba in WC.
Poslovni prostor zobotehnike – Poslovni
prostor je namenjen zobotehniki in se deli na
čisti in nečisti del. V njem je predvidena zaposlitev treh oseb. Prostori so povsem ločeni od zdravstvenega doma. Poslovni prostor
zobotehnike sestavljajo vetrolov, čakalnica,
ordinacija, prostor za osebje, tehnika – čisti
del, WC za zaposlene in WC za stranke.
III. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znašajo izklicne cene z vključenim 20% davkom na dodano vrednost:
Številka dela
stavbe

Številka
poslovnega
prostora

Neto tlorisna površina
dela stavbe (v m2)

1039-960-1

1

90,55 m2

nestanovanjska –
poslovni prostor lekarne

1039-960-2

2

47,39 m2

1039-960-3

3

46,66 m2

Izklicna cena
brez DDV

Izklicna cena
z vključenim 20%
DDV

176.166,77 €

211.400,12 €

nestanovanjska –
pisarniški poslovni prostor (prej KS)

83.068,78 €

99.682,54 €

nestanovanjska –
poslovni prostor zobotehnike

99.114,08 €

118.936,90 €

Dejanska raba dela stavbe

Vsi poslovni prostori se prodajajo posamezno. Javna dražba za vse nepremičnine
se bo opravila ustno. Najnižji znesek zvišanja izklicne cene za posamezen poslovni
prostor je 1000 €.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa. Osnutek notarskega zapisa prodajne pogodbe in pogodbe o medsebojnih razmerjih bosta od dneva objave
javne dražbe dosegljiva na spletni strani
prodajalca http://www.lasko.si.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj, ki nima statusa končnega potrošnika pred pričetkom javne dražbe vplača 10% are oziroma varščine. V roku
15 dni po zaključku javne dražbe se zavezuje skleniti prodajno pogodbo, ter v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe poravnati nadaljnjih
40% kupnine. Preostanek kupnine pa plača
v roku 8 dni po tem, ko so izpolnjeni pogoji,
t.j. izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in vpisana etažna lastnina.
– Izbrani dražitelj, ki ima status potrošnika (fizična oseba) plača 10% are oziroma
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varščine pred pričetkom javne dražbe, prodajno pogodbo pa sklene v roku 15 dni po
pridobljenem pravnomočnem uporabnem
dovoljenju in vpisu etažne lastnine. Ob izpolnitvi obeh pogojev je dolžan v roku 8 dni
plačati preostanek kupnine.
– Kolikor izbrani dražitelj, pozivu navkljub
ne bi pristopil k podpisu pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Laško
pa ima pravico zadržati aro oziroma varščino v višini 10% pogodbene cene.
– Prodajalec se zavezuje pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje in etažno lastnino vpisati v zemljiško knjigo v letu 2009.
Prodajalec se zavezuje izročiti nepremičnino v last po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških. Kupec se zavezuje
poravnati celotno kupnino ob upoštevanju
pogojev iz prejšnjih alinej, ko bo prodajalec izpolnil zgoraj navedene pogoje (pravnomočno uporabno dovoljenje in etažna
lastnina). Plačilo celotne kupnine po izpolnitvi pogojev s strani prodajalca je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220, v rokih, ki so zapisani v pogojih prodaje. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
VII. Kraj in čas javne dražbe: Javna
dražba za nepremičnine bo v četrtek, dne
17. septembra 2009, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, in sicer:
– za poslovni prostor lekarne ob 13. uri,
– za pisarniški poslovni prostor (prej KS)
ob 13.30 in
– za poslovni prostor zobotehnike ob 14.
uri.
Kandidati se bodo morali 60 minut pred
začetkom prve javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi. Prav tako mora
izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti, kolikor se prijavlja na
javno dražbo za poslovni prostor lekarne,
oziroma dejavnost zobotehnike, kolikor se
prijavlja na javno dražbo za poslovni prostor
zobotehnike.
Pravočasna in pravilna prijava k posamezni javni dražbi pomeni, da interesenti
predložijo naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz poslovnega registra
z izpisom registriranih dejavnosti v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki ne sme biti starejši od enega meseca,
v primeru, da se prijavi pravna oseba ali
fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in
davčno številko, če se prijavi fizična oseba.
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– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino oziroma aro v višini 10%
izklicne cene nepremičnine na TRR Občine
Laško št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje pogoje za
opravljanje lekarniške oziroma zobotehnične dejavnosti, kolikor se prijavi na javno
dražbo za poslovni prostor lekarne oziroma
zobotehnike.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 delovnih dni
brez obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700, 03/73-38-712,
03/73-38-714, 03/73-38-730 ali e-naslovih: obcina@lasko.si; stanka.jost@lasko.si;
luka.picej@lasko.si in andrej.flis@lasko.si.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled nepremičnin, ki so predmet javne
dražbe.
Občina Laško
Št. 478-0005/2009-4
Ob-5838/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin –
ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in

občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št.
29/2007 – UPB) po sklepu Občinskega sveta Občine Muta št. 00704-53/2009-1 z dne
10. 6. 2009, razpisuje Občina Muta
javno dražbo
1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
2. Predmet javne dražbe
Prodaja poslovnega prostora – lokal B v
poslovno stanovanjskem objektu Kovaška
1, Muta, v izmeri 67,00 m2, stoječ na parc.
št. 1/2, k.o. Sp. Muta, zkv. št. 72, ID stavbe:
204, ki v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Slovenj Gradcu še ni vpisan kot etažna
lastnina s sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča.
Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne obrti.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 40.268,74 EUR (DDV oziroma
davek na promet nepremičnin nista vključena).
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 100,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15. (petnajstih)
dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8. dneh po prejetju izstavljenega
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe, na transakcijski
račun naročnika št. 01281-0100011065 pri
UJP, sklic na št. 00-72000001.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna
zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na
promet nepremičnin, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in
lastništvo na poslovnem prostoru preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov,
ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene –
4.026,87 EUR na transakcijski račun naročnika št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na
št. 00-72000001.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne
v roku 15 dni brez obresti.
8. Informacije in ogled
Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na tel.
02/88-79-600.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji
javne dražbe daje direktorica občinske uprave Silva Skutnik.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS in
fizične osebe, ki so državljani RS. Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na naslov naročnika: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, v zaprtih kuvertah najkasneje do
14. 9. 2009 do 13. ure, s pripisom »Javna
dražba – Ne odpiraj!«
K prijavi mora posamezni dražitelj do
začetka javne dražbe predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
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– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne
osebe;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– kopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO – fizične in pravne osebe.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje, četrte ali šeste alineje te točke,
lahko le te predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
Župan Občine Muta lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo potekala dne 15. 9.
2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Muta,
Glavni trg 17, Muta, I. nadstropje, levo.
12. Dodatna pojasnila
Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine
Muta ali na spletni strani www.muta.si.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/88-79-600.
Občina Muta
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Razpisi delovnih mest
Ob-5800/09
Razpisna komisija javnega zavoda Lekarne Kočevje na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih, 29. člena Statuta zavoda in sklepa 6. seje sveta zavoda z dne 26. 2. 2009
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Lekarne Ko
čevje.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih
z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati
še naslednje pogoje:
1. univerzitetna izobrazba farmacevtske
smeri z opravljenim strokovnim izpitom,
2. pet let delovnih izkušenj v lekarniški
dejavnosti.
Ad 1.) Kot dokazilo pod točko 1 se priloži dokazilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Ad 2.) Kot dokazilo pod točko 2 se priloži potrdilo zavoda ali koncesionarja o delovnih izkušnjah.
Kandidati lahko k prijavi predložijo karierni življenjepis in vizijo razvoja lekarniške
dejavnosti v občini.
Mandat traja štiri leta.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni od objave razpisa
na naslov: Lekarna Kočevje, Roška cesta
16, Razpisna komisija sveta zavoda, 1330
Kočevje, s pripisom »Prijava na razpis – ne
odpiraj«.
Razpisna komisija javnega zavoda
Lekarne Kočevje
Št. 694/2009
Ob-5801/09
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 in 36/08) Svet zavoda
Osnovne šole Podčetrtek razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/08).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za pet
let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev
in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost),
s programom vodenja zavoda in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov Svet zavoda
Osnovne šole Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek, s pripisom za razpis ravnatelja.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Predviden začetek dela je 26. 10. 2009.
Osnovna šola Podčetrtek
predsednik/-ca sveta zavoda
Metka Debelak
Št. 458/09
Ob-5808/09
Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla
Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (tel. 07/34-82-112, faks 07/34-82-112),
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Pavla
Golie Trebnje
na podlagi 33., 34. in 35. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09
in 42/09).
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali ustrezne druge smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju knjižničarstva,
– vodstvene sposobnosti oziroma izkušnje,
– znanje tujega jezika,
– bibliotekarski izpit.
Kandidat/ka, ki bibliotekarskega izpita
nima, lahko le tega opravi v roku enega
leta.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
pet let.
Kandidati/ke naj pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisanih
pogojev pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje« na
gornji naslov v 8 dneh po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Svet javnega zavoda
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Št. 393/2009
Ob-5837/09
Svet Zavoda Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 23. 4. 2009 razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki
jih določajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. oziroma 57. členu in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – odl. US):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
po ZSV ali
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali

druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne,
sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno
specializacijo, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja Zavod Hrastovec - Trate;
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve, druge
ali tretje alineje imeti opravljen program za
vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje
je lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2010,
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Prijave z dokazili, programom dela Zavoda Hrastovec - Trate za naslednje mandatno
obdobje in življenjepisom, naslovijo kandidati/ke na Svet Zavoda Hrastovec - Trate,
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart
v Slov. goricah, z oznako “razpis za direktorja/ico” v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet Zavoda Hrastovec - Trate
Ob-5948/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
– ZZZPB-F, 46/07 – odl. US, 103/07) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske
zadeve.
I. Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti pravne smeri (druga stopnja);
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga
bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih
od nastopa dela.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti
ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu tretje stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
III. Delovno področje
Podsekretar v Službi za skupne zadeve,
Sektorju za pravne in kadrovske zadeve,
opravlja naslednje naloge:
– vodenje delovnega področja sektorja;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– vodenje projektnih skupin;
– sodelovanje pri pripravi javnih razpisov
in javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada in pripravi razpisne dokumentacije;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi
z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– opravljanje strokovnih, organizacijskih
in koordinacijskih nalog s kadrovskega področja;
– priprava splošnih aktov sklada;
– izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s pravnega in kadrovskega
področja.
IV. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega raz-
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merja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – podsekretar – pravne in kadrovske zadeve« na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, na oglasni deski Zavoda RS za
zaposlovanje in spletni strani sklada, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan
po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov
tajništvo@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – podsekretar – pravne in kadrovske zadeve«), pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-81
(kontaktna oseba Sabina Kalaš).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Druge objave
Št. 023-9/2009-6
Ob-5861/09
Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, 25, Ljubljana, kot prodajalec, objavlja
naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila
I. Predmet prodaje
Osebno vozilo BMW 528i, tip DM51 limuzina, letnik 1999, št. šasije in tip motorja: WBADM51040GS05424/286S2, moč in
delovna prostornina motorja: 142 kW/2793
ccm, 182.925 prevoženih kilometrov.
Izklicna (najnižja) cena predmeta prodaje je 3.600,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
prodaja osebnega vozila se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07). V skladu s 14. členom navedene
uredbe je bilo vozilo vključeno v Letni načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (sklep Vlade RS,
št. 47800-2/2009/6 z dne 5. 2. 2009).
III. Vozilo se prodaja po načelu »videno–kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
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
izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št.: 01100-6300109972, sklic: 18
14117-7201001-2009 ter ponudbi priložiti
potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firma ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),

– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava odda s podpisom
zakonitega zastopnika pravne osebe in z žigom pravne osebe.
– dokazilo o plačani varščini (kavciji).
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe. Plačilo se izvede na isti TRR kot
zgoraj navedena varščina.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 10. 9.
2009 do 12. ure na naslov Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljub
ljana pod oznako »Javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila – ne odpiraj«. Ponudbe
so lahko oddane priporočeno po pošti ali
osebno v času uradnih ur glavne pisarne:
od 9. do 15. ure razen ob petkih od 9. ure
do 14.30.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 15. 10. 2009.
VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu na
naslovu: Generalni sekretariat Vlade RS,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Gorazd
Ropret (tel. 01/478-14-08; elektronski naslov: gorazd.ropret@gov.si). Ogled vozila je
mogoč po predhodnem dogovoru z Gorazdom Ropretom.
Kabinet predsednika Vlade
Republike Slovenije
Št. 81/2009
Ob-5834/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju programov sistematične pomoči in
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče - Vogrsko št.
61005-1/2009-1 z dne 27. 7. 2009, v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega skla-

da Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju
Občine Renče - Vogrsko, ki jih bo v letu
2009 sofinanciral Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju:
poziv RenčeVogrsko-PrP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2009
je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje
našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2009,
znaša 13.000,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 109/08).
4. Roki poziva: javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2009 prične teči 28. 8. 2009 in se
zaključi 28. 9. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrskoPrP-2009 obsega:
– besedilo poziva RenčeVogrskoPrP-2009;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
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6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Občine Renče
- Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Občine
Renče - Vogrsko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Renče - Vogrsko, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv RenčeVogrsko-PrP-2009
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Občine Renče - Vogrsko; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv RenčeVogrskoPrP-2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva RenčeVogrsko-PrP-2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje
direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva RenčeVogrsko-PrP-2009.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva RenčeVogrsko-PrP-2009 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.
Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4,
5000 Nova Gorica, do 28. 9. 2009 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj –
vloga na poziv RenčeVogrsko-PrP-2009. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva RenčeVogrsko-PrP-2009.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu vsak delovni
dan od 9. do 12. ure); maja.jerman-bratec@jskd.si;
– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.
do 12. ure); martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva RenčeVogrskoPrP-2009 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12.
uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv RenčeVogrsko-PrP-2009, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
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Št. 35290-28/2008-D7
Ob-5810/09
Občina Starše na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
Odloka o proračunu Občine Starše za leto
2008 in 2009 (MUV, št. 3/08 in spremembe)
ter Letnega programa prodaje Občinskega
stvarnega premoženja za leto 2008 in 2009,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Starše
1. Prodajalec: Občina Starše, Starše
93, 2205 Starše, tel. 02/686-48-00, faks
02/686-48-10.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Nepremičnina s parc. št. 745/4 – poslovni objekt v izmeri 377 m2, št. 745/4 –dvorišče
v izmeri 1.155 m2, št. 745/5 – neplodno v izmeri 1.945 m2, pripisana pri vl. št. 575, k.o.
Loka pri Rošnji. Iz potrdila o namenski rabi
zemljišča, ki ga je izdala Občinska uprava
Občine Starše, štev. 35013-35/2009 z dne
26. februarja 2009 izhaja, da je parc. št.
745/4, k.o. Loka pri Rošnji ureditveno območje naselja – stavbno zemljišče, parc. št.
745/5 ureditveno območje naselja – stavbno
zemljišče – sanacija opuščenih gramoznic.
Izhodiščna cena je 234.165 €.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilno
ponudbo.
Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
oddajo fizične in pravne osebe, ki položijo
varščino v višini 10% izhodiščne cene posamezne nepremičnine na TRR Občine Starše
01315-0100009011, s pripisom »varščina za
nakup nepremičnine«. Prodajalec plačane
varščine ne bo obrestoval.
Ponudnik mora ponuditi izhodiščno ali
višjo ceno.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati točen naziv in
naslov oziroma sedež ponudnika, navedbo
zemljišča in poslovnega prostora, za katerega je ponudnik zainteresiran in ponujeno
ceno.
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine;
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30
dni;
– potrdilo davčne uprave o ID za DDV
oziroma davčni številki, matično številko in
številko TRR ter enoto banke za primer vračila varščine;
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Plačilni in ostali pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja v obstoječem
stanju, po načelu videno - kupljeno. Ponudnik je vezan na ponudbo še 30 dni po
poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodiščna
cena ne vsebuje DDV ali davka na promet
nepremičnin ter ostalih stroškov. Kupec plača vse davščine v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost ali Zakonom o davku
na promet nepremičnin in stroške overitev
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podpisov ter zemljiškoknjižnega prenosa
lastništva. Izbrani ponudnik mora prodajno
pogodbo skleniti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Plačilo
se opravi v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe na TRR Občine Starše, pri čemer
se plačilo varščine všteje v kupnino. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe
ali če ne plača kupnine v predpisanem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev. V vseh primerih iz prejšnjega stavka se varščina kupcu ne
vrne. V tem primeru lahko prodajalec sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez novega razpisa. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v 8
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Nepremičnina preide v last in posest kupca po plačilu kupnine in vseh ostalih
stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico, da
z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene
pogodbe, pri čemer ponudnikom ne priznava
stroškov v zvezi s pripravo ponudbe.
6. Postopek: ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno
po pošti ali oddajo osebno do vključno 14. 9.
2009 do 12. ure na sedež Občine Starše,
Starše 93, 2205 Starše z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb: pravočasno
prispele in na zaprti kuverti pravilno označene ponudbe bo javno odprla in pregledala
imenovana komisija, in sicer naslednji dan
po preteku roka za oddajo ponudbe ob 11.
uri v sejni sobi Občine Starše.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Če se bo za posamezno
nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel
prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi
višjo ceno. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
9. Dodatne informacije in ogled: vse
podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel.
02/686-48-05 – kontaktna oseba Stanka
Vobič ali e-mail: obcina@starse.si. Ogled je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Starše
Št. 030-2/2009
Ob-5860/09
Na podlagi 44. člena in drugega odstavka 143. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07,
65/08) objavljamo
javni poziv
za pridobitev soglasja svojcev za
prekop posmrtnih ostankov borcev
Neznane svojce padlih borcev NOV, pokopanih v okolici Škofje Loke pozivamo, da
se priglasijo kot stranke v postopku pridobivanja soglasij in izdaje dovoljenja za prekop
pokojnikov na novo urejen skupni grob na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lokaciji Pokopališča Lipica pri Škofji Loki.
Iščejo se svojci pokopanih borcev:
1. Marjan Sever - Nace, roj. 10. 4. 1917
v Novem mestu, borec Škofjeloške čete,
padel 11. 3. 1942 pri Sveti Barbari, Občina
Škofja Loka,
2. Janez Bernik - Valjhun, roj. 28. 8. 1915
v Medvodah, tekstilni tehnik, komandir Škofjeloške čete, padel 11. 3. 1942 pri Sveti
Barbari, Občina Škofja Loka,
3. Ivan Bucik, rojen 25. 11. 1919 v Ljub
ljani, prometnik na železniški postaji na Trati, borec Škofjeloške čete, padel 11. 3. 1942
pri Sveti Barbari, Občina Škofja Loka,
4. Franc Resnik, rojen leta 1910, knjigovez, pred vstopom v NOV stanoval za
Bežigradom v Ljubljani, padel 11. 3. 1942 pri
Sveti Barbari, Občina Škofja Loka,
5. Franc Kodrič, rojen 15. 3. 1915, Valburga, mlinar, borec Prešernove brigade,
padel 14. 10. 1944 ob napadu na nemško
postojanko v Selški dolini,
6. Anton Avber, rojen leta 1909, borec
Prešernove brigade, padel 14. 10. 1944, ob
napadu na nemško postojanko pri Praprotnem v Selški dolini.
Priglasitev pričakujemo v 15 dneh od objave, pisno, na naslov: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, telefaks 04/51-12-318, e-pošta: obcina@skofjaloka.si. Po preteku navedenega roka bo
uveden postopek izdaje dovoljenja za prekop.
Občina Škofja Loka
Ob-5939/09
Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kot prodajalec, objavlja naslednje
javno zbiranje ponudb – prodaja
zemljišča parc. št. 866/4 k.o. Bled
I. Opis predmeta najema: Občina Bled
prodaja zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled
– v skupni izmeri 95 m2. Nepremičnina, ki
se prodaja, v naravi pretežno predstavlja
zemljišče pod stavbo, ki je v lasti Diagnostičnega centra Bled.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
prodaja se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
III. Pogoji sodelovanja
Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika bo upoštevala le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnili vse pogoje javnega razpisa.
Da bo ponudba štela za popolno mora ponudnik predložiti:
a) Obrazec ponudbe – izpolnjen, požigosan in podpisan s priloženim dokazilom
o registraciji;
b) Potrdilo o plačilu varščine.
IV. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se
bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v osmih dneh od dne objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS na
naslov Občine Bled pod oznako »Oddaja
ponudbe za odkup zemljišča parc. št. 866/4
k.o. Bled – Ne odpiraj - ponudba«. Nepravočasne ponudbe se bodo vrnile ponudnikom
neodprte.
V. Merili za izbor
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena neto vrednost ponujene
kupnine za odkup nepremičnine.

Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti,
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo kupnino.
VI. Plačilo varščine
Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za
resnost ponudbe v višini 3.000 €, ki se vplača
na TRR proračuna št.: 01203-0100007903,
sklic: 28 75027-7141998-71419963 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
upoštevana kot del plačane kupnine. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
15. dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
VII. Odpiranje ponudb in obvestitev ponudnikov: odpiranje ponudb bo naslednji
dan po preteku roka za pravočasno pripele
ponudbe v prostorih Občine Bled in ni javno.
Pravočasno prispele ponudbe bo komisija
pregledala in ocenila skladno z razpisanimi
merili. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Z namenom doseganja ugodnejše
ponudbe so možna tudi pogajanja.
VIII. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše
informacije v zvezi s prodajo na elektronsko
pošto: aleksandra.zumer@bled.si ali barbara.jancic@bled.si.
IX. Razno: občina si pridržuje pravico
ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8
dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
Občina Bled
Ob-5868/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana vabijo k
nakupu premičnin:
zbiranje in odkup neuporabnih
zavornjakov (odpadnega železa)
Lokacija: delavnice in delovišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– približno 200 ton neuporabnih zavornjakov (odpadnega železa), ki bodo pridobljeni ob zamenjavi z novimi (gre za približno enoletno količino).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 18.000,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka
Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
15. 9. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-28/2006/9
Ob-5830/09
V register političnih strank se pri politični
stranki Stranki mladih Slovenije, s kratico
imena SMS in s sedežem v Ljubljani, Rimska cesta 8 ter z matično številko: 1029720,
vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Stranka mladih – zeleni Evrope, skrajšano ime: SMS – ZELENI, sprememba programa in sprememba znaka stranke. Znak
stranke je pravokotnik s stranicami v razmerju 1: 1,8 in je sestavljen tako, da je na
beli podlagi velik napis SMS. Črki »S« sta
zelene in črka »M« rdeče barve. Iz spodnjega dela prvega »S« gre enajst različno velikih rumenih listov. Pod črkama »MS« pa je
v spodnjem delu z zeleno barvo izpis imena

STRANKA
MLADIH in pod njim odebeljeno


ZELENI
EVROPE.











68 / 28. 8. 2009 /

Stran

2235

Stran

2236 /

Št.

68 / 28. 8. 2009
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2009
Ob-5545/09
Sindikat podjetja Pivka Perutninarstvo
d.d., Neverke, ki je bil dne 11. 10. 2001 vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov
pri Upravni enoti Postojna pod zaporedno
št. 28, se izbriše iz evidence.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5866/09
Po zakonu o gospodarskih družbah obvestimo vse poslovne partnerje, da samostojno podjetje za izdelavo in montažo lesne
galanterije Marko Setnikar s.p., Hruševo 92,
1356 Dobrova, davčna št. SI89555775, matična št. 1247182, preneha z dejavnostjo
dne 31. 8. 2009. Obvestilo o zaprtju je bilo
javno objavljeno na oglasni deski v podjetju
dne 1. 6. 2009.
Marko Setnikar s.p.
Ob-5910/09
Skladno z določbami 629. in 586. člena
ZGD-1 poslovodstvi družb ORIA, poslovne
rešitve, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000
Ljubljana, z matično številko: 5511275000
(v nadaljevanju: ORIA d.o.o.), in CUPOLA
AEC, poslovne rešitve, d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, z matično
številko 3590682000 (v nadaljevanju: CUPOLA AEC d.o.o.), obveščata:
1. da je bila dne 25. 8. 2009 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena Pogodba
o izčlenitvi in prevzemu, sklenjena dne 24. 8.
2009 v obliki notarskega zapisa notarja Mira
Košaka iz Ljubljane z opr. št. SV 1794/09,
s katero družba ORIA d.o.o. prenaša del
svojega premoženja na prevzemno družbo
CUPOLA AEC d.o.o.
2. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu obeh navedenih družb se bo na njihovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po
podani zahtevi brezplačno dal prepis listin iz
prejšnje točke.
ORIA d.o.o.
Miha Praunseis, direktor
CUPOLA AEC d.o.o.
Ferdinand Pregrad, direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5802/09
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.
Ob-5865/09
Na osnovi prvega odstavka 520. člena
ZGD-1 se sprejme naslednji sklep: osnovni kapital družbe se zmanjša za 12.428,00
EUR in po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Morebitne upnike se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Komočar, računovodski servis, d.o.o.

Sklici skupščin
Št. 654/2009
Ob-5799/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest d.d., direktor sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v torek, 29. 9. 2009 ob 11. uri
v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Božo
Šola.
Za preštevalki glasov se izvolita Darinka
Rom Krajnc in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 2:
2. 1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem
besedilu.
2. 2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu
delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v DK pri
KDD Ljubljana na 10. dan pred zasedanjem
skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je
do 25. 9. 2009. Vsaka delnica velja 1 glas.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo

v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-5812/09
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe
Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36,
Novo mesto, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v torek, 29. septembra 2009 ob 9.
uri v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Dušan Mohar. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2008 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2008 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi
bilančnega dobička ter se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
3. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
kupuje lastne delnice v skladu z 247. členom ZGD-1, pri čemer je najvišja nakupna
cena za delnico 10 EUR.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 22. 9. 2009 vpisani v K.D.D.
Za udeležbo se udeleženci izkažejo
z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa
z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljub
ljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro, v času od dneva
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
uprava
Ob-5836/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 ter v skladu z 38. členom Statuta družbe Geostroj,
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, sklicuje
uprava
12. skupščino
družbe Geostroj, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 29. 9. 2009, ob 9. uri v Ljub
ljani, v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik: Tomaž Čad.
Izvolita se preštevalki glasov: Saša Blagus in Ivica Vidic.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka: Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2008
in poročila nadzornega sveta za leto 2008
ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 2.a: skupščina sprejme
letno poročila za leto 2008 in poročilo nadzornega sveta. Skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima za leto 2008 tudi podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa 2.b: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2008 znaša 134.751,40 EUR
in je sestavljen iz čistega dobička preteklih
let v višini 968,30 EUR ter čistega dobička
poslovnega leta v višini 133.783,10 EUR.
Del bilančnega dobička v višini 20.000,00
EUR se razdeli za dividende, del v višini
114.751,40 EUR pa ostane nerazporejen.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Članom nadzornega sveta v sestavi: Cevc Marko, Prebil Jure, Furlan Zoran
in Crnkovič Ivan je potekel mandat 30. 8.
2009. Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani Ng 39/2009 z dne 2. 7. 2009
(sklep pravnomočen 14. 7. 2009) so bili
začasno imenovani z dne 30. 8. 2009 do
imenovanja v rednem postopku člani nadzornega sveta v sestavi: Cevc Marko, Prebil
Jure, Valant Uroš in Crnkovič Ivan. Za nove
člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev z mandatno dobo 4 leta se imenuje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jo: Marko Cevc, Prebil Jure, Valant Uroš in
Crnkovič Ivan.
Predlog sklepa 3: skupščina imenuje za
člane nadzornega sveta: Marka Cevca, Prebil Jureta, Valant Uroša in Crnkovič Ivana
z mandatno dobo 4 leta. Mandat članov
nadzornega sveta nastopi z dnem sprejetja
sklepa na skupščini.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Geostroj d.d.
uprava družbe
Igor Blejec
Št. 374/2009
Ob-5864/09
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem
13. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 29. septembra 2009, ob 10.
uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Legat in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celotni bilančni dobiček znaša
3.223.472 € in ostaja nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2008. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se z dnem 31. 8.
2009 razreši dosedanji nadzorni svet.

Imenuje se nov tričlanski nadzorni svet
z mandatom od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2013
v sestavi: Boris Žnidar, Bojan Knafelj in Boris Cvek.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2009 se imenuje revizijska družba GSS
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 9. 2009.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe, in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Delničarji lahko sporočijo na sedež družbe pisne predloge za dopolnitev dnevnega
reda in nasprotnih predlogih v osmih dneh
od objave sklica.
Elmont Bled d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-5929/09
Na podlagi 68. člena Statuta družbe
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska
cesta 56, Ljubljana, sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno
podjetje Slovenija ceste Tehnika
Obnova, d.d., Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana,
ki bo v petek, 2. 10. 2009 ob 17. uri
v sejni sobi v tretjem nadstropju, na naslovu
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Miha
Kozinc, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se imenujeta Stane Markovinovič in Klemen Grebenšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila SCT,
d.d., Ljubljana, Slovenija za poslovno leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SCT, d.d., Ljub
ljana, Slovenija za leto 2008 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008 in podelitev razrešnice upravnemu
odboru.
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Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 v znesku 7.178.798,17 EUR ostane
nerazporejen.
b) Podeli se razrešnica upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2008.
4. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2008.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se spremeni tako,
da se k obstoječim dejavnostim družbe
doda dejavnost: 38.120 Zbiranje in odvoz
nevarnih odpadkov.
b) Na skupščini navzočega notarja se
pooblasti za izdelavo čistopisa statuta družbe skladno s tem sklepom.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2009 revizijsko
družbo UHY, d.o.o. Vurnikova ulica 2, Ljub
ljana.
Pogoji za udeležbo
Pravico do udeležbe na skupščini družbe
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija in do uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na naslov SCT,
d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana, pri čemer se kot datum
prijave šteje datum, ko je družba prejela
obvestilo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 in Zpre
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci se na skupščini izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve
formalnosti potrebno priti eno uro pred napovedanim začetkom skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine podajo utemeljen nasprotni
predlog.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino skupaj
z obrazloženimi predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni,
Vošnjakova ulica 8a, Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
SCT, d.d. Ljubljana, Slovenija
Ivan Zidar
Ob-5935/09
Uprava družbe Medvešek Pušnik Borzno
posredniška hiša d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih
družbah in Statuta delniške družbe sklicuje
redno skupščino delničarjev
družbe Medvešek Pušnik Borzno
posredniška hiša d.d. Ljubljana,
ki bo dne 29. 9. 2009, ob 9. uri v prostorih
družbe Poteza na naslovu Železna cesta
18, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Ivan Pušnik. Za preštevalca glasov se izvolita Valter
Grilanc in Mateja Šober. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z »Revidiranim letnim poročilom družbe
Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša
d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik
za leto 2008«, z mnenjema pooblaščenega
revizorja o računovodskih izkazih obvladujoče družbe in računovodskih izkazih skupine
Medvešek Pušnik, s poročilom neodvisnega
revizorja o razkritjih v letnem poročilu ter
izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji
ter poročilom o pregledu skladnosti informacijskega sistema namenjenih lastnikom
družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, z letnim poročilom
Službe notranje revizije družbe o notranjem
revidiranju za leto 2008, in s poročilom nadzornega sveta družbe o delu nadzornega
sveta v letu 2008 z mnenji.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina delničarjev družbe Medvešek
Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljub
ljana se seznani:
– z »Revidiranim letnim poročilom družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška
hiša d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik za leto 2008«,
– z mnenjem pooblaščenega revizorja
o računovodskih izkazih družbe Medvešek
Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljub
ljana in z mnenjem pooblaščenega revizorja
o računovodskih izkazih skupine Medvešek
Pušnik,
– s poročilom neodvisnega revizorja
o razkritjih v letnem poročilu ter izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji ter poročilom o pregledu skladnosti informacijskega
sistema namenjenih lastnikom družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d.
Ljubljana,
– z letnim poročilom Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2008,
in
– s poročilom nadzornega sveta družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška
hiša d.d. Ljubljana o delu nadzornega sveta
v letu 2008, z mnenjem nadzornega sveta o »Revidiranem letnem poročilu družbe
Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša
d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik
za leto 2008«, z izjavo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu »Revidiranega
letnega poročila družbe Medvešek Pušnik
Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana in
skupine Medvešek Pušnik za leto 2008« in
mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe notranje revizije MP BPH d.d.
o notranjem revidiranju za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2008 družbe znaša 2.585.832 EUR in je
sestavljen iz preostanka čistega dobička
poslovnega leta 2006 v višini 145.521 EUR,
preostanka čistega dobička poslovnega leta
2007 v višini 2.018.604 EUR ter čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 421.707
EUR.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2008
družbe se uporabi tako, da:
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– se del bilančnega dobička v višini
200.000 EUR, ki izvira iz čistega dobička
2006 v višini 145.521 in dela čistega dobička 2007 v višini 54.479 EUR, uporabi za
izplačilo dividend delničarjem v višini 0,25
EUR bruto na delnico;
– preostanek bilančnega dobička v višini
2.385.832 EUR, ki izvira iz čistega dobička
leta 2007 v višini 1.964.125 EUR in iz čistega dobička leta 2008 v višini 421.707 EUR,
ostane nerazporejen.
Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d. na dan 2. 10. 2009. Dividende bo družba izplačala do 30. 6. 2010.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta družbe in mu podeljuje
razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe se za poslovno leto
2009 imenuje revizorska družba ERNST &
YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000
Ljubljana.
5. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe in sprejem čistopisa statuta
prenosne družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
5.1. Sprejme se sklep o soglasju za delitev družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim
načrtom družbe Medvešek Pušnik Borzno
posredniška hiša d.d. Ljubljana kot prenosne družbe. Skupščina potrdi in sprejme
delitveni načrt prenosne družbe Medvešek
Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljub
ljana s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega
zapisnika.
5.2. Skupščina sprejme statut novonastale družbe, ki je kot priloga št. 2 sestavni
del delitvenega načrta ter tega sklepa.
5.3. Za pooblaščenega revizorja nove
družbe za poslovno leto 2009 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta
8A, 1000 Ljubljana.
5.4. Skupščina za člane prvega upravnega odbora nove družbe imenuje:
– Bogdana Pušnika,
– Aleša Škerlaka,
– Branko Šketa,
– Jureta Klepca.
Člani upravnega odbora nove družbe so
imenovani za mandatno obdobje 2 let.
5.5. Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1 z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 400.000 EUR, tako da bo po
zmanjšanju znašal 400.000 EUR in bo po
zmanjšanju razdeljen na 400.000 navadnih,
imenskih, kosovnih delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, in sicer se bodo
delnice družbe združevale po razmerju 2
obstoječih delnic družbe za 1 delnico druž-
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be po izvedenem zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
5.6. Skupščina sprejme novi statut prenosne družbe, ki je v celoti oblikovan na
novo v besedilu, ki je kot priloga št. 2 sestavni del delitvenega načrta ter tega sklepa.
5.7. Skupščina z dnem vpisa novega statuta v sodni register razreši sedanje člane
nadzornega sveta Ivana Pušnika, Majo Pušnik in Primoža Šolna.
5.8. Skupščina za mandatno obdobje
5 let, ki prične teči z dnevom vpisa novega statuta v sodni register, imenuje člane
upravnega odbora družbe, in sicer:
a) Skupščina za člana upravnega odbora
družbe imenuje Ivana Pušnika.
b) Skupščina za člana upravnega odbora
družbe imenuje Majo Pušnik.
c) Skupščina za člana upravnega odbora
družbe imenuje Primoža Šolna.
5.9. Skupščina delničarjev družbe sprejme »Pravilnik o plačilih članov upravnega
odbora«, ki je sestavni del tega sklepa.
6. Soglasje družbe za prenos več kot
25% premoženja družbe
Predlog sklepa uprave:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina soglaša, da poslovodstvo
družbe, katera je imetnica 37.501 delnic
Medvešek Pušnik, družba za upravljanje,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: MP DZU), na
skupščini družbe MP DZU glasuje za predlagano oddelitev družbe MP DZU z ustanovitvijo nove družbe na podlagi delitvenega načrta s prilogami kot to izhaja iz sklica
skupščine MP DZU.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je družba objavila v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,
SEOnet, in na spletni strani družbe: www.
medvesekpusnik.si, obenem pa je navedeno gradivo na vpogled na sedežu družbe
Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša
d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana v tajništvu vsak delovni dan od
10.–13. ure.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu
z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom
ZGD-1.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, t.j. 25. 9. 2009 (presečni dan). Število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na navedeni dan.
Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna prijava
udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, torej dne 26. 9. 2009.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini. Obrazec pooblastila je priložen
objavi sklica na SEOnetu in k gradivu za
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe.
Družba ima na dan 20. 8. 2009 izdanih skupno 800.000 delnic, ki so po stanju
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
delniški družbi, na ta dan razdeljene med
137 delničarjev in delničark družbe. Družba
je na dan 20. 8. 2009 imetnik 3.202 lastnih
delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki
na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice Število vseh glasovalnih pravic na dan
20. 8. 2009 je 796.798.
Medvešek Pušnik
Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana
Bogdan Pušnik, predsednik uprave
Jure Klepec, član uprave
Ob-5936/09
Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje d.d. (v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta delniške družbe sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev družbe Medvešek Pušnik,
družba za upravljanje, d.d.,
ki bo dne 29. 9. 2009, ob 10. uri v prostorih družbe Poteza na naslovu Železna cesta
18, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Lidija Virant. Za preštevalca glasov se izvolita Valter
Grilanc in Matej Zalar. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljub
ljane.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z »Revidiranim konsolidiranim in
nekonsolidiranim letnim poročilom družbe
Medvešek Pušnik, družba za upravljanje,
d.d.«, z mnenji pooblaščenega revizorja za
leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta
družbe o delu nadzornega sveta v letu 2008
z mnenji.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina delničarjev družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d. se
seznani:
– z revidiranim konsolidiranim in nekonsolidiranim »letnim poročilom družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d.
za leto 2008«,
– z mnenjem pooblaščenega revizorja
o računovodskih izkazih družbe Medvešek
Pušnik, družba za upravljanje, d.d. za leto
2008,

– s posebnim mnenjem pooblaščenega
revizorja za obveščanje javnosti MP DZU
d.d., mnenjem revizorja o izpolnjevanju
pravil o obvladovanju tveganj, mnenjem
revizorja o izpolnjevanju pravil varnega in
skrbnega poslovanja, mnenjem revizorja
o ustreznosti delovanja sistema notranjih
kontrol, mnenjem revizorja o kvaliteti informacijskega sistema ter z mnenjem revizorja
o pravilnosti in popolnosti poročil in obvestil,
vse za leto 2008,
– s »Pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Medvešek Pušnik, družba za
upravljanje, d.d. za skupščino delničarjev«
o delu nadzornega sveta v letu 2008, z mnenjem nadzornega sveta o »Revidiranem
konsolidiranem in nekonsolidiranem letnem
poročilu družbe Medvešek Pušnik, družba
za upravljanje, d.d. za leto 2008«, z izjavo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu »Revidiranega letnega poročila družbe
Medvešek Pušnik, družba za upravljanje,
d.d. za leto 2008«.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
3.1. Ugotovi se, da čista izguba poslovnega leta 2008 znaša 364.297,79 EUR
(tristoštiriinšestdesettisočdvestosedemindevetdeset Evrov 79/100) in se pokrije iz
nerazporejenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 znaša
627.498,01 EUR (šestosedemindvajsettisočštiristoosemindevetdeset Evrov 01/100)
in ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta družbe in mu podeljuje
razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe se za poslovno leto
2009 imenuje revizorska družba ERNST &
YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000
Ljubljana.
5. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe ter sprejem čistopisa statuta
prenosne družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
5.1. Sprejme se sklep o soglasju za delitev družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim
načrtom družbe Medvešek Pušnik, družba
za upravljanje, d.d. kot prenosne družbe.
Skupščina potrdi in sprejme delitveni načrt
prenosne družbe Medvešek Pušnik, družba
za upravljanje, d.d. s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga
notarskega zapisnika.
5.2. Skupščina sprejme statut novonastale družbe, ki je kot priloga št. 2 sestavni
del delitvenega načrta ter tega sklepa.
5.3. Za pooblaščenega revizorja nove
družbe za poslovno leto 2009 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta
8A, 1000 Ljubljana.
5.4. Skupščina za člane prvega upravnega odbora nove družbe imenuje:
– Bogdana Pušnika,
– Aleša Škerlaka,
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– Natalijo Stošicki,
– Romana Ladislava Ratkai-a.
Izvršni člani upravnega odbora nove družbe so imenovani za mandatno obdobje 4 let,
neizvršni pa za mandatno obdobje 2 let.
5.5. Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1 z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 225.000,00 EUR (dvestopetindvajsettisoč evrov 00/100), tako da bo po
zmanjšanju znašal 87.969,45 (sedeminosemdesettisočdevetstodetinšestdeset evrov
45/100) EUR in bo tudi po zmanjšanju razdeljen na 75.000 navadnih, imenskih, kosovnih delnic.
5.6. Skupščina sprejme novi statut prenosne družbe, ki je v celoti oblikovan na novo,
v besedilu, ki je kot priloga št. 2 sestavni del
delitvenega načrta ter tega sklepa.
5.7. Skupščina razreši z dnem vpisa
novega statuta prenosne družbe v sodni
register naslednje člane nadzornega sveta
družbe: Jureta Klepca, Sreča Jadka in dr.
Mojmirja Mraka. Ugotovi se, da je Nataši
Todorovič mandat članice nadzornega sveta
družbe potekel dne 14. 9. 2009.
5.8. Skupščina za nova člana novega tričlanskega nadzornega sveta družbe
za mandatno obdobje 4 let, ki prične teči
z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register, imenuje:
a) Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe imenuje Andreja Lamovca.
b) Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe imenuje Janeza Jelovška.
6. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled vse delovne dni, razen dela prostih dni, praznikov, sobot in nedelj, od dneva
objave sklica skupščine do vključno na dan
skupščine, med 10.–13. uro v tajništvu na
sedežu družbe Medvešek Pušnik, družba za
upravljanje, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 298. člena ZGD-1 objavljeno tudi
na spletnih straneh družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d.: www.medvesekpusnik.si (Skupina Medvešek Pušnik
> Novinarsko središče > Sporočila za javnost), dostopno pa je tudi v elektronskem
sistemu obveščanja Ljubljanske Borze, d.d.,
Ljubljana, SEOnet.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu
z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevne-
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ga reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom
ZGD-1.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, t.j. dne 25. 9. 2009
(presečni dan). Število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na navedeni dan.
Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna prijava
udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, torej dne 26. 9. 2009.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini. Obrazec pooblastila je priložen
objavi sklica na SEOnetu in k gradivu za
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe.
Skupščina je sklepčna, če se je skladno
s 23. členom Statuta družbe udeleži najmanj
15% (petnajst odstotkov) vseh delničarjev.
Družba ima na dan 20. 8. 2009 izdanih skupno 75.000 delnic, ki so po stanju
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
delniški družbi, na ta dan razdeljene med
43 delničarjev in delničark družbe. Lastnih
delnic družba nima. V skladu s statutom
družbe ima vsaka delnica en glas. Število
vseh glasovalnih pravic na dan 20. 8. 2009
je 75.000.
Medvešek Pušnik,
družba za upravljanje, d.d.
Natalija Stošicki, predsednica uprave
Valter Grilanc, član uprave

Razširitve dnevnih redov
Ob-5934/09
V skladu z določili statuta družbe Iskra
Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24 a, 4000 Kranj, uprava objavlja dopolnitev dnevnega reda skupščine, ki bo dne
9. 9. 2009.
Dnevni red se razširi in se doda 5. točka
– Opustitev izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov.
Predlog sklepa: družba Iskra Telekom
Holding d.d., Kranj v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah ne bo sestavljala
skupinskih računovodskih izkazov.
Iskra Telekom Holding d.d.,
Direktorica družbe
Viktorija Vehovec
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Zavarovanja terjatev
SV 491/09
Ob-5804/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opr. št. SV 491/09 z dne 17. 8.
2009, je bila nepremičnina, stanovanje
z identifikacijsko št. 1676-701-8, k.o. Cerknica, ki je last zastaviteljice Milavec Marije,
Videm 2A, Cerknica, zastavljena za denarno
terjatev v višini 43.000,00 EUR s p.p., vse
v korist upnice SKB Banke d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 129/2009
Ob-5805/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–129/2009, z dne 6. 8. 2009, je bila
nepremičnina – stanovanje št. 8, s pripadajočimi kletnimi prostori, v skupni izmeri 32,32 m2, in stanovanje št. 1, s pripadajočimi kletnimi prostori, v skupni izmeri
29,00 m2, oboje v I. nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Trg svobode 9, 2390 Ravne na Koroškem, stoječe na parceli št. 202,
vložek številka 1080, k. o. Ravne, ki še ni
vpisano v etažni lastnini, last Andreja Špiler,
Trg svobode 9, 2390 Ravne na Koroškem,
do celote (1/1), na podlagi prodajne pogodbe, z dne 3. 7. 2009, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica: 35.000,00 EUR,
– obresti: obrestna mera ob odobritvi znaša
Euribor (za posle z ročnostjo 6 mesecev) +
(povečana za) 3,50% odstotnih točk letno.
Pribitek v odstotnih točkah je fiksen. Obresti
tečejo od črpanja kredita dalje – zapadlost
glavnice: zadnji obrok zapade v plačilo 1. 9.
2014; z možnostjo predčasnega odplačila
oziroma zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi
obrestmi, določenimi v kreditni pogodbi ter
stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, matična številka:
5092221000, vse do dokončnega poplačila
zavarovane terjatve.
SV 348/09
Ob-5806/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-348/09, z dne 18. 8. 2009,
je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 66,10 m2,
v zgradbi na naslovu Pretnarjeva ulica 1,
Postojna, stoječi na parceli št. 423/34, katastrska občina Postojna, z identifikatorjem
888, last zastavitelja po imenu Ivan Tkačuk,
stanujočega Pretnarjeva ulica 1, Postojna,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero tri mesečni Euribor
+ 4,23% letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 7. 2017.
SV 258/09
Ob-5862/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 258/09,
z dne 20. 8. 2009, zastavitelj Roland Kom-

pan, rojen 16. 7. 1973, stanujoč Rozmanova ulica 24b, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini
trisobno stanovanje z oznako št. 10 v 3.
nadstropju in shrambo v kleti ter garažo
v stanovanjski hiši, ki stoji na parc. št. 432/2,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ilirski Bistrici pod vl. št. 420 k.o. Ilirska
Bistrica, na naslovu Rozmanova ulica 24b,
6250 Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; stanovanje sestoji iz
treh sob; kuhinje, shrambe, kopalnice, WCja, predsobe, balkona in kleti, vse v skupni
izmeri 91,22 m2, po podatkih javnega vpogleda v podatke o stavbah in delih stavb
po izvršenem vrisu objekta v zemljiški kataster sledi, da se večstanovanjska hiša na
naslovu Rozmanova ulica 24b, nahaja na
parceli št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica; številka stavbe: 925, ustanovitev in vknjižbo
hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000,00 EUR (čista vrednost kredita),
s končnim datumom vračila kredita 18. 9.
2029 in z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor +2.80% letno;
3-mesečni Euribor na dan odobritve kredita
dne 13. 8. 2009 znaša 0.883%, pogodbena
obrestna mera pa skupaj znaša 3.68%, in je
spremenljiva, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 514/09
Ob-5863/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 514/09, opr. št.
DK 9/09 z dne 21. 8. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje št. 1, v stanovanjski hiši
na naslovu Obrtniška cesta 18, Trbovlje,
stoječ na parc. št. 257/16, vl. št. 394 k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 40,90 m2 ter del stanovanja št. 1, v stanovanjski hiši na naslovu
Obrtniška cesta 18, Trbovlje, stoječ na parc.
št. 257/16, vl. št. 394 k.o. Trbovlje, v skupni
izmeri 24,35 m2, skupaj v izmeri 65,25 m2 in
ni vpisan v zemljiški knjigi, katerega lastnika
sta zastavitelja Dizdarević Husić Nermina
in Husić Nevzet, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 51-11/91,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Občino
Trbovlje, kot prodajalko in Husić Emino, kot
kupovalko, kupoprodajne pogodbe z dne
5. 7. 2006, št. 36003-52/2005-7, sklenjene med Občino Trbovlje, kot prodajalko in
Husić Emino, kot kupovalko ter na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 7. 2009, opr.
št. SV 432/09 z aneksom z dne 18. 8. 2009,
sklenjene med Husić Emino, kot prodajalko
in Dizdarević Husić Nermino ter Husić Nevzetom, kot kupcema, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000,00 EUR, z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 508/09
Ob-5873/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 508/09, opr.št.
DK 8/09 z dne 19. 8. 2009 sta bili nepremičnini:
– stanovanje z identifikacijsko št. 1886331-3.E, v izmeri 29,05 m2, ki obsega stanovanje št. 3 in
– stanovanju z identifikacijsko oznako
1886-331-4.E, v izmeri 72.10 m2, ki obsega
stanovanje št. 5,
v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Prečna pot 12, Zagorje ob Savi, z identifikacijsko oznako stavbe 1886-331, ki stoji na
parc. št. 931 in parc. št. 932, obe k.o. 1886
Zagorje-mesto, last zastavitelja Karić Jasmina na podlagi Kupoprodajne pogodbe št.
57/2009-T, sklenjene dne 31. 7. 2009 med
Spektrom, d.o.o., Trbovlje, kot prodajalcem
in Karić Jasminom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Unicredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 39.404,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1503/2009
Ob-5876/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1503/2009 z dne 17. 8.
2009 sta parc. št. 9999/9897, vpisana pri vl.
št. 153/1, k.o. Maribor-Grad in del stavbe št.
901.E, Poštna ul. 8, 2000 Maribor-dostava,
vpisan pri vl. št. 153/2, k.o. Maribor-Grad,
solast Marković Saše in Marković Zekire,
stanujočih Filipičeva ul. 25, Maribor, vsakega do ½ od celote, na temelju prodajne
pogodbe z dne 6. 8. 2009, zastavljena v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 270.000,00 EUR s pp.
SV 2039/2009
Ob-5879/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2039/2009 z dne
18. 8. 2009, je bilo dvosobno stanovanje
št. 22, v izmeri 73,30 m2, ki se nahaja v V.
nadstropju stanovanjskega objekta Beethovnova ulica 14, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 2860, vl. št. 594, k.o. Ajdovščina,
last zastavitelja Mateja Filipčič, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 3. 2000, zastavljeno
v korist upnika Banka Volksbank d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična
št. 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.000,00 EUR, s pripadki.
SV 721/09
Ob-5911/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 721/09 z dne 24. 8. 2009, je bil poslovni
lokal, tako imenovana trgovina Tehnopromet v izmeri 237,91 m², (trgovina 93,81 m²,
skladišče 35,43 m², vetrolov 4,20 m², embalaža 14,45 m², pisarna 18,53 m², garderoba 7,33 m², vetrolov 2,08 m², umivalnik
1,44 m², WC 1,44 m², skladišče 27,20 m²,
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pralnica 8,50 m², skladišče 8,50 m² in garaža 15,00 m²), ki se nahaja v poslovno
stanovanjski zgradbi z identifikacijsko številko 1838.ES in katera stoji na parceli številka 698/2, oboje vpisano v vložek številka
4085 katastrska občina Murska Sobota, ki
ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, pridobil po
Prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni
s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka
5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki, pri
čemer je ta zastavna pravica ustanovljena
kot peta po vrstnem redu.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1422/2009
Os-5538/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice
Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zdravko
Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št.
19 o kupoprodaji stanovanja z dne 12. 9.
1984, sklenjene med Planum investicijski
razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal
direktor Jože Mikeš, dipl. inž., po pooblastilu Gradbenega podjetja Bohinj, Bohinjska
Bistrica, kot prodajalcem in Agroprogres
Ljubljana, Kardeljeva 16, ki ga je zastopala Ivanka Debeljak, dipl. inž., kot kupcem,
ter kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
1990, sklenjene med ZTP Agroprogres
p.o., Ljubljana, Kardeljeva cesta 16, ki ga
je zastopala Ivanka Debeljak, dipl. ek., kot
prodajalcem in Zavarovalno skupnostjo
Triglav n.sol.o. Območna skupnost Ljub
ljana o.sub.o. Ljubljana, Miklošičeva 10, kot
kupcem, katerih predmet je prodaja nepremičnine – stanovanja, enota J 2 v pritličju
stanovanjske stavbe na parc. št. 158/26,
k.o. Bohinjska Bistrica, glede nepremičnine parc. št. 158/26 – stanovanjska stavba »Encijan« v izmeri 322,00 m2, vpisane
pri vl. št. 1205, k.o. Bohinjska Bistrica in
nepremičnine parc. št. 158/25 – dvorišče
v izmeri 344,00 m2, vpisane pri vl. št. 1027,
k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn št.
1422/2009 z dne 26. 5. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist
osebe Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, matična številka
5063345, do 306/10000.
Imetnike pravic se poziva, da lahko
v dveh mesecih od objave oklica v Uradnem
listu RS 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 9. 7. 2009
N 76/2008
Os-5930/09
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine: pogodbe o prodaji stanovanja z dne
9. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Iskra
Industrija za električna orodja, p.o. Kranj,
Savska loka 2, Kranj in kupovalko Ano Hajšen, Planina 14, Kranj, za stanovanje št.
106 v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri
43,35 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Planina 13, Planina 14 in Planina 15, označenem z ident. št. 106.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jasminke Maćilo, roj. 29. 1. 1967,
Planina 14, Kranj in Tahira Durakovića, roj.
29. 5. 1963, Planina 14, Kranj.
Okrajno sodišče 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 predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 8. 2009
N 76/2008
Os-5931/09
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe o prodaji stanovanja in aneksa
k pogodbi o prodaji stanovanja št. 51 z dne
15. 2. 1994, sklenjene med prodajalko Iskra
Industrija za električna orodja, p.o. Kranj,
Savska loka 2, Kranj in kupcem Ludvikom
Glavačem, Jama 19, Mavčiče in prodajne
pogodbe z dne 28. 11. 2005, sklenjene med
prodajalcem Ludvikom Glavačem, Jama
19, Mavčiče in kupcem Mirsadom Mehmedovićem, Ulica Franca Rozmana Staneta
9, Kranj, oboje za stanovanje št. 105 v 4.
etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 43,26 m2
v stanovanjski stavbi na naslovu Planina
13, Planina 14 in Planina 15, označenem
z ident. št. 105.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mirsada Mehmedovića, roj. 4. 6.
1980, Planina 14, Kranj.
Okrajno sodišče 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 predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 8. 2009
Dn 16655/2009
Os-5828/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cerar
Matka Vasilija, Klemenova 136, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 1420/34, vpisano v vl. št.
3109, k.o. Kašelj, dne 12. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 16655/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe 21-5/15 z dne
14. 12. 1976, sklenjene med SGP Gorica,
n.sol.o., Nova Gorica (kot prodajalcem) ter
Cerar Vasilijem in Alenko, oba V. Vlahovića
9, Domžale (kot kupcema), za nepremičnino parc. št. 1420/34, vpisano v vl. št. 3109,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2009
Dn 555/2009
Os-5942/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja TO-TO
d.o.o., družba za turizem, Ljubljana, Bee-

thovnova ulica 14, Ljubljana, ki jo zastopa
Odv. družba Toš in partnerji iz Ljubljane,
zoper nasprotnega udeleženca Roberta
Žoherja, Ulica heroja Rojška 57, Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, dne 13. 7. 2009
sklenilo:
pri nepremičninah s parc. št. 1782/64 in
1782/68, obe k.o. Portorož, vpisanih v vl.
št. 4860, se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 1. 2009 med Robertom Žoherjem, kot prodajalcem, in TOTO d.o.o., družbo za turizem, Ljubljana, kot
kupcem, notarsko overjene dne 4. 2. 2009
pri notarki Nevenki Tory iz Ljubljane pod št.
OV 178/09, s prilogami, katere izvirnik listine
je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja TO-TO d.o.o., družba za turizem, Ljubljana, Beethovnova ulica
14, Ljubljana, matična št. 5507375000, do
celote (1/1).
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 1. 2009
med Robertom Žoherjem, kot prodajalcem,
in TO-TO d.o.o., družbo za turizem, Ljub
ljana, kot kupcem, notarko overjene dne
4. 2. 2009 pri notarki Nevenki Tory iz Ljub
ljane pod št. OV 178/09, s prilogami, katere
izvirnik listine je izgubljen.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 7. 2009
Dn 1678/2009
Os-5867/09
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. L-K-050027, ki so
jo dne 2. 8. 2005 sklenili Mihael Navotnik,
stan. Bukovec 30, 2314 Zgornja Polskava
in Hedvika Navotnik, stan. Bukovec 30,
2314 Zgornja Polskava kot prodajalca in
kot zemljiškoknjižna solastnika ter Raiffeisen Leasing trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana kot kupec, katere
predmet sta nepremičnini parc. št. 282/3
(sadovnjak v izmeri 230,00 m2) in parc. št.
77.S (sadovnjak v izmeri 251,00 m2, stanovanjska stavba v izmeri 39,00 m2), obe
pripisani pri vl. št. 174, k.o. Bukovec.
Sodišče je s sklepom z dne 22. 7. 2009,
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, na podlagi kopije kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 2005, o prodaji opisane nepremičnine, in sicer iz razloga, ker
se je original prej navedene pogodbe izgubil, kar predlagatelj postopka izkazuje z dejstvom, da nobena od pogodbenih strank
ne poseduje originala pogodbe (1. točka
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sedmega odstavka v zvezi s prvo alinejo 1.
točke prvega odstavka 234. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini, se zahteva v korist predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, matična št. 1545884,
do 1/1 (do celote).
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, 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 predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 22. 7. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 97/2007
Os-3776/09
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, zoper toženo stranko
Marka Nedeljkovića, neznanega bivališča,
zaradi plačila 8.266,39 EUR s pp, s sklepom
z dne 21. 1. 2009 toženi stranki Markotu
Nedeljkoviću, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ker je neznanega bivališča in v RS
nima pooblaščenca, postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Flego Gianija iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23. Začasni zastopnik
bo zastopal toženo stranko vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 5. 2009
VL 52741/2008
Os-5239/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Šušteršič, Slovenska cesta 27, Ljubljana, proti
dolžniku Leopoldu Pogačar, Zlato polje 2,
Lukovica, ki za zastopa odv. Nina Radulovič,
Trdinova ulica 5, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 3.646,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Leopoldu Pogačar, Zlato polje
2, Lukovica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Nina Radulovič, Trdinova ulica 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009

VL 81362/2008
Os-5349/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol Plin, d.o.o., Dunajska
cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Mladenu
Kneževič, Trg svobode 26, Tržič, zaradi izterjave 583,37 EUR, sklenilo:
dolžniku Mladenu Kneževič, Trg svobode
26, Tržič, 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.
Savo Pečenko.
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 26. 5. 2009
P 392/2008
Os-5054/09
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Kelvišar Izidorja, Laze
46, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa odv. Maja
Krašovec Orel iz Nove Gorice, zoper toženo
stranko Kristl Igorja, Velika čolnarska ulica 8,
Ljubljana, zaradi plačila pcto. 10.432,32 EUR
s pp, izven naroka, dne 21. 5. 2009 sklenilo:
toženi stranki Kristl Igorju se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Nove
Gorice, Tolminskih puntarjev 4.
Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 2009
N 6/2009
Os-5101/09
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj v nepravdni zadevi predlagatelja: Jernej Hočevar, Cesta na Kremenco 12, Postojna, ki ga zastopa Rihard
Braniselj, odvetnik v Postojni, zoper nasprotne udeležence: 1. Ivana Šantelj, Belsko
18, Postojna, 2. Anton Šantelj, Belsko 18,
Postojna in 3. Anton Šantelj, Belsko 18, Postojna, zaradi razglasitve za mrtve, izven
naroka 2. julija 2009 sklenilo:
Šantelj Antonu, nazadnje stanujočemu
Belsko 18, Postojna, sedaj neznanega prebivališča, rojenemu 30. 12. 1853, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska
cesta 5/a, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca vse dotlej, dokler naspro-
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tni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ta oglas pa bo objavljen na oglasni deski
Okrajnega sodišča v Postojni in v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. 7. 2009
I 1425/2005
Os-5269/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
je v izvršilni zadevi upnika: Kos avto šola
d.o.o., Brestovška 19, Rogaška Slatina, ki
ga zastopa Simona Preininger, odvetnica
v Šmarju pri Jelšah, proti dolžniku: Sanja
Turniški, Žibernik 28/a, Rogaška Slatina, zaradi izterjave: 570,86 EUR s pp., sklenilo:
za začasnega zastopnika se dolžnici Sanji Turniški, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ, postavi odvetnica Romana Prevolšek iz
Šmarja pri Jelšah.
Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala v postopku vse dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 4. 2009

Oklici dedičem
III D 393/2007
Os-5738/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Veroniki
Stanislavi Praznik, roj. 26. 4. 1924, umrli
17. 10. 2006, nazadnje stanujoči Ulica Ane
Ziherlove 10, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Zapustnica je bila samska, brez otrok,
starša sta umrla pred njo. Bratov ni imela.
Imela je sestro Marijo Praznik, ki je umrla in
ni zapustila potomcev. Mati zapustnice Veronika Kresnik je imela pet sester in enega
brata. Sodišču ni znano, kdo so sorodniki po
očetu zapustnice, Janezu Kresniku.
Podatkov o dedičih tretjega dednega
reda, torej o sorodnikih po očetovi strani
zapustnice, sodišče nima.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva morebitne dediče tretjega dednega reda, sorodnike po očetovi
strani zapustnice, ki bi lahko prišli v poštev
pri dedovanju po zapustnici, da se v roku
enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS in od objave oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča priglasijo kot dediči pri
tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ferenčak Regina, Log 18, Železniki,
zavarovalno polico, št. 01 000018288 izdano
na ime pokojnika Gerenčak Janeza, izdala
zavarovalnica Moja naložba - pokojninska
družna d.d. Maribor. gnn-306158
Janežič Rok, Spodnje Gameljne
20A, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500108676, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-306217

Spričevala preklicujejo
Adrović Demir, Matije Blejca 10, Kamnik,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Srednje šole Domžale, izdano leta
2007. gnd-306268
Ajdarpašić Ilda, Ižanska cesta 398/k,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2008. gnw-306174
Albahari Vernik Maja, Ulica Gradnikove
brigade 81, Nova Gorica, obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Tolmin, izdana leta
1999, na ime Albahari Maja. gnb-306120
Apat Marko, Podgorska cesta 130,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije
Maribor, izdano leta 1997. gnb-306195
Avman Žiga, Luznarjeva ulica 7, Kranj,
zaključno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Škofijske klasične gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2002. gnq-306255
Bajde Mojca, Spodnji Hotič 33, Litija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2002. gnc-306194
Barle Andrej, Zoisova ulica 17, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
šola za voznike v Kranju, izdano leta 2000.
gno-306307
Baruca Milan, Korte 147, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
poklicne voznike v Celju, izdano leta 1976.
gni-306238
Begić Jasna, Cesta prvih borcev 6,
Brestanica, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2001 in
2002. gns-306253
Berčič Laura, Trojarjeva 17, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2009. gnn-306137
Bernik Peter, Ulica Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo Radovljica, izdano leta 1999.
gnj-306262
Bilić Mirko, Begunje 60, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika
- ekonomski tehnik, izdano leta 2007.
gnx-306298
Borak Denis, Goričak 5, Zavrč, spričevalo
4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2006.
gnj-306312
Brečko Brigita, Gozdarska cesta 104,
Mislinja, diplomo in spričevalo 3. letnika
SŠGT, št. 1039. gny-306247
Brvar Gašper, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Tehniške

gimnazije Trbovlje, izdano leta 2008.
gnw-306282
Butina Andrej, Žabnica 36, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2002. gnm-306188
Cerovski Tic, Virmaše 232, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Škofja loka - mesto,
izdano leta 2006. gnn-306333
Crnkovič Marko, Zrinjskega cesta 7,
Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete v
Ljubljani. gnq-306155
Čefarin Domen, Storžiška 36, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gny-306222
Černe Borut, Ljubljanska 6, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠCPET Ljubljana, izdano leta 1994.
gnf-306266
Čontala Andreja, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, indeks, Srednje ekonomske
in naravoslovne šole Rudolfa Maistra v
Kamniku, izdano na ime Žvegelj Andreja.
gng-306190
Debeljak Monika, Jamova cesta 50,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2000 in 2001. gne-306167
Delak Ana, Ulica Vilka Kledeta 5,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Postojni - ekonomski
tehnik, izdano leta 2006. gnb-306245
Dolinšek Marija, Gladež 27, Izlake,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta
1993. gnv-306250
Dragosavljević Sara, Bevkova ulica 8,
Ajdovščina, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnq-306305
Fartek Nina, Šaranovičeva cesta 2,
Domžale, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2006. gnz-306121
Fermić Irfan, Cesta 24. junija 8,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo 9. razreda
OŠ Božidar Jakac, izdano leta 2007.
gnw-306349
Geček Boris, Strahomer 31, Ig, spričevalo
3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 2008. gnn-306208
Gerić Uroš, Kersnikova ulica 4, Domžale,
obvestilo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnn-306183
Glavnik Kristian, Podkraj 19/d, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne tehnične šole
Velenje. gno-306257
Gliha Karolina, Vrhtrebnje 23, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo
poklicne
mature
Srednje
tehnične
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto,
izdano leta 2001 in 2002. gnp-306131
Gliha Karolina, Vrhtrebnje 23, Trebnje,
spričevalo klasične mature Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2004. gno-306132
Glintić Stevan, Krožna cesta 6/2, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o splošni maturi, Gimnazije Gian
Rinaldo Carli Koper. gnu-306201

Golob Tadej, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika STŠ Šiška,
izdano leta 2007. gnc-306294
Grajzar Franc, Vikrče 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1987. gnt-306277
Grošelj Domen, Šolka 6, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2009. gnk-306136
Guzelj Cenčič Tatjana, Dolenja vas 74,
Selca, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole
Jesenice, izdano leta 1983. gnz-306321
Hartman Mojca, Opekarniška 12/d, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Celje Center, izdano leta
2002 in 2003. gnl-306235
Hojan Andrej, Celestinova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2007. gng-306240
Hrast Karmen, Dolenja Dobrava 24,
Gorenja vas, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2006 in
2008. gng-306340
Hrovat Mojca, Cesta na Markovec 2,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske in poslovne
šole v Kopru, izdano leta 2001 in 2002.
gnw-306299
Hrovat Verica, Podstran 9, Moravče,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Vega
Moravče, izdano leta 1980, izdano na ime
Zajc Verica. gne-306142
Ilc Tilen, Vavpotičeva 9, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 2004. gnu-306301
Jančič Natalija, Toneta Melive 2,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za storitvene dejavnosti
in logistiko Celje, izdano leta 2007.
gnp-306206
Jerman Maruša, Savinjska cesta 9b,
Trbovlje, maturitetno spričevalo Srednje
tehnične in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 2005. gnb-306345
Kapelj Tina, Gorazdova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2002. gnw-306199
Kavčič Danijel, Draga 2, Dornberk,
spričevalo OŠ Dornberk. gnn-306133
Kavčič Frančiška, Šentjošt 53, Horjul,
spričevalo 1. in 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2005 in
2008. gnm-306334
Kodre Jože, Podnanos 99, Podnanos,
spričevalo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
(šola za odrasle). gnr-306179
Kolar Polona, Spodnja Polskava 253,
Pragersko, spričevalo 3. letnika Škofijske
gimnazije Antona Martina Slomška Maribor,
izdano leta 2002. gnf-306220
Koprivnikar Mojca, Breg pri Litiji 26/b,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnc-306169
Koražija Darja, Tlake 4/a, Rogatec,
spričevalo Poslovno komercialne šole Celje,
izdano leta 2008. gnm-306159
Kosmač Maja, Lamutova ulica 8,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2001. gnr-306154
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Kozole Franc, Rostoharjeva ulica 68,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za poklicne voznike v Brežicah, izdano leta
1970. gnj-306237
Kranjc Grega, Oševljek 1/g, Nova Gorica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin,
izdano leta 2002. gnm-306209
Kresnik Gabršček Damjana, Vrtna ulica
6, Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 1998, izdano na ime Gabršček
Damjana. gnf-306191
Krivec Klavdija, Spodnja Polskava 130,
Pragersko, spričevalo 3. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2000. gnk-306236
Križnar Tjaša, Stanežiče 51, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2007. gnk-306336
Krulc Petra, Ilirska ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gne-306317
Krušič Darko, Zadobrova 132, Škofja
vas, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene šole v Celju, izdano leta 1975 in
1976. gnf-306141
Kuljad Teja, Ravnica 8/e, Grgar,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1999. gnl-306160
Kumalić Enes, Brezje pri Grosupljem 71,
Grosuplje, spričevalo o delovodskem izpitu
za naziv v elektroenergetiki - teoretični
del, praktični del, poslovni ekonomski
in pedagoško andragoški del izpita.
gnh-306239
Lamut Maruša, Pohorska cesta 2, Zreče,
maturitetnega spričevala in spričevalo o
uspehu pri maturi, Splošne in strokovne
gimnazije Lava, Šolski center Celje, izdano
leta 2003. gnp-306256
Lap Dunja, Jakčeva ulica 24, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2003.
gni-306113
Laznik Andrej, Črešnjice nad Pihavškim
6, Krško, spričevalo 3. letnika Srednje
poklicne šole Krško, izdano leta 2009.
gnr-306304
Lekić Petar, Ulica metoda Mikuža 12,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika SGGEŠ
Ljubljana, izdano leta 2005 in 2007.
gnt-306252
Lesjak Zlatko, Prešernova 14, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za voznike motornih vozil Boris
Kidrič Celje, izdano leta 1974. gnm-306259
Leskovšek Albin, Sela 1, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole za voznike - Šolski center
Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1974.
gnh-306189
Leskovšek Daniel, Ješovec pri Kozjem
1, Kozje, spričevalo 8. razreda OŠ Kozje,
izdano leta 1991. gns-306328
Levičar Petra, Trška gora 46, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Krško,
izdano leta 2009. gnm-306134
Lindič Jože, Ilirska cesta 13, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto - avtomehanik, št.
116/72. gnb-306320
Lindič Martina, Travnik 29, Loški Potok,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2003.
gnu-306226
Lovrek Ajda, Laška vas 31, Štore,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2008. gne-306246

Lovrenčič Alex Christian, Veliki Ban 18,
Šentjernej, spričevalo o končani devetletki
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki,
izdano leta 2007. gni-306313
Lukić Miroslav, Matije Blejca 6, Kamnik,
spričevalo 4. razreda Srednje šole Domžale,
izdano leta 2006. gnv-306125
Magajne Urša, Na hribih 1, Tolmin,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani. gnl-306285
Malek Daniel, Velika Pirešica 24,
Žalec, spričevala od 1. do 3. letnika
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju.
gnq-306205
Mervar Frančišek, Boričevo 4, Novo
mesto, diplomo Poklicne kmetijske šole,
izdana leta 1986. gnq-306130
Mesarič Aleš, Tekačevo 43, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2000.
gnx-306198
Mestek Neža, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2006 in 2007. gny-306347
Mičanović Ines, Ulica solidarnosti 5, Litija,
maturitetno spričevalo Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnr-306254
Mihelin Gorazd, Novo polje cesta XI/6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994.
gnh-306114
Mišković Drago, Jakčeva ulica 34,
Ljubljana, diplomo Šole za voznike motornih
vozil, št. 2787, izdana 1976. gnr-306129
Mlinarič Gašper, Prešernova cesta 36,
Radomlje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
izdano leta 2007 in 2008. gng-306165
Modec Mitja, Markovec 35/a, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 3. letnika Srednje šole v
Postojni - obdelovalec kovin. gng-306265
Mohorič Karin, Vrsno 25, Kobarid,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 2009. gnz-306196
Muller Gregor, Poljanski nasip 14,
Ljubljana, indeks, št. 11242007113, izdala
Višja šola za multimedije v Ljubljani.
gnr-306204
Murn Vida, Muljava 12, Ivančna Gorica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica - ekonomsko
komercialni tehnik. gnc-306219
Murnik Katja, Letališka ulica 19, Šenčur,
indeks, št. 23040598, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnw-306124
Muzek Mateja, Kraigherjeva 31, Ptuj,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole Ptuj - poslovni tehnik, izdano leta 1999.
gns-306303
Nose Dijana, Opalkovo 1, Velike Lašče,
spričevalo 2. letnika in maturitetno spričevalo
SPSŠB Ljubljana, izdano leta 2006 in 2008.
gng-306115
Pahor Nejc, Dobavičnikova 78, Vrhnika,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005 in 2006. gnq-306280
Palčič Fabiana, Brezovica pri Gradinu
7, Gračišče, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gnl-306135
Pančur Lucija, Vinska Gora 10/c, Velenje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2001. gnn-306308
Pasar Anton, Grajski trg 25, Žužemberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, izdano leta
1994. gnz-306171
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Pavlovski Božidar, Zikova ulica 1,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdano leta 1995. gnu-306276
Peklaj Matjaž, Kriška vas 29, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2004. gnt-306227
Perhaj Nina, Hočevje 15, Krka,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2008.
gnk-306311
Peruš Teja, Sv. Anton 127, Vuhred,
spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2006. gni-306138
Petkovšek Nina, Jarše 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Ljubljana - Šiška, izdano
leta 2003 in 2004. gnj-306162
Pilar Jernej, Rupa 19, Kranj, spričevalo
4. letnika in spričevalo o poklicni maturi
Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2005. gni-306346
Planinšek Denis, Maistrova ulica 13,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika
Trgovske šole Slovenj Gradec - trgovec,
prodajalec, izdano leta 2007. gnh-306314
Plemenitaš Maj, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2003. gnv-306350
Pok Grega, Gospodinjska ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnw-306249
Praštalo Tjaša, Jakopičeva ulica 21,
Kamnik, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije in veterinarske srednje šole v
Ljubljani, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnx-306331
Premec Matjaž, Hruševo 35, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2007. gnf-306241
Preskar Anton, Kozje 48, Kozje,
spričevalo 8. razreda OŠ Kozje, izdano leta
1976. gnx-306248
Primožič Urša, Posavskega ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnx-306348
Prus Mitja, Dolnja Težka voda 13/b,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Novem mestu, izdano
leta 2006. gnl-306139
Radivojević Borut, Vilharjeva ulica 45,
Pivka, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Postojna, izdano leta 2003. gne-306267
Radonjić Ginger, Neubergerjeva 6,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2007 in 2008. gnw-306149
Rajh Maja, Žerovnici 67, Ormož, obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2002. gni-306213
Rangus Helena, Radovlja 10, Šmarješke
Toplice, maturitetno spričevalo Gimnazija
Novo mesto, izdano leta 2008. gni-306338
Rošer Klemen, Kozjak 3/d, Mislinja,
spričevalo 3. letnika Poklicne strojne
tehniške šole v Velenju - strojni tehnik.
gnb-306295
Rozman Gašper, Ulica Tomšičeve brigade
34, Ljubljana, spričevalo 1. letnik Gimnazije
Moste, izdano leta 2008. gnf-306291
Serajnik Blaž, Vrbnje 56, Radovljica,
spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj.
gnp-306181
Serajnik Blaž, Vrbnje 56, Radovljica,
spričevalo 1. letnika SESŠ Kranj.
gno-306182
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Sernec Samo, Pot na Brod 9, Radeče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Sevnica - turistični tehnik. gnz-306271
Simetič
Denis,
Polanškova
37,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole, Izobraževalni center
Cene Štrupar, izdano leta 2006, 2007.
gny-306147
Simetič Denis, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ,
Izobraževalni center Cene Štupar, izdano
leta 2006. gnz-306146
Skočaj Matjaž, Sončna ulica 1/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1993.
gnd-306343
Slanc Anita, Mavrlen 23, Črnomelj,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2005. gnd-306218
Smodiš Damjan, Beričevo 2/c, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Vega
Moravče, izdano leta 1991. gng-306140
Sodja Pavel, Polje 6/c, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1973. gnf-306166
Sokolova Mihaila, Ulica prekomorskih
brigad 6, Tolmin, indeks, št. 18071148,
Filozofska fakulteta. gne-306292
Spruk Nika, Jeranova ulica 12 a,
Kamnik, maturitetno spričevalo Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2006. gnx-306148
Spruk Nika, Jeranova ulica 12/a,
Kamnik, obvestilo o uspehu pri maturi
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2006. gnh-306214
Srebrnič Aleš, Privoz 11/c, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št.
41/K, izdano leta 1992. gnn-306283
Stojković Ivana, Gogalova 10, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2004. gny-306172
Strunčnik Barbara, Kardeljev trg 3,
Velenje, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Šolskega centra Slovenj Gradec
- zdravstveni tehnik, izdano leta 2006.
gnw-306324
Sušnik Barbara, V Čepuljah 23, Zgornja
Besnica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2005.
gnj-306287
Šenica Nina, Medenska cesta 89/a,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
ŠCPET Ljubljana, izdano leta 2003 in 2004.
gnh-306339
Šertel Leon, Mislinjska Dobrava 56/a,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Slovenj Gradec, izdano
leta 2002. gnv-306325
Šiško Milan, Slape 84, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
policiste v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnr-306279
Škorjanc Natalija, Dobrunjska cesta
34/c, Ljubljana, spričevalo od 1. do 4.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani. gnt-306202
Škrbič Jure, Vojkova cesta 50, Ljubljana,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Ljubljana, izdano leta 2006.
gnu-306251
Škvorc Ian, Partizanska ulica 10,
Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Ivančna Gorica,
izdano leta 2007. gnv-306200
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Šneberger Anže, Kermaunerjeva 17,
Ljubljana, indeks, št. 23080481, izdala
Strojna fakulteta Ljubljana. gnp-306306
Šoberl Matevž, Kapucinski trg 11, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Petra Kavčiča
Škofja Loka, izdano leta 2000. gnk-306261
Špilak Jožica, Kamovci 40, Dobrovnik Dobronak, spričevalo 2. letnika Dvojezične
srednje šole Lendava - ekonomska smer,
izdano leta 1993. gnn-306258
Štabej Primož, Smetanova ulica 35,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole Maribor - smer avtoličar,
izdano leta 1990 in 1991. gnj-306187
Štefančič Aleš, Kolodvorska cesta 1/a,
Postojna, spričevalo o končani OŠ Antona
Globočnika Postojna, izdano leta 1998.
gng-306315
Štepic Sebastjan, Pionirska pot 12,
Ljubljana, spričevalo 2. letnik Srednje
tehnične šole in osebnih storitev, izdano leta
1991. gng-306290
Šterpin Barbara, Jadranska cesta 48,
Ankaran - Ankarano, spričevalo 3. letnika
Dramsko gledališke gimnazije v Novi Gorici,
izdano leta 2008. gno-306157
Štifter Gregor, Brdo 3, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu ZIK Litija,
Ljudska univerza, izdano leta 2004.
gng-306215
Štrafela Stanislav, Šturmovci 15, Videm
pri Ptuju, spričevalo 1. letnika Poklicne
živinorejske šole Turnišče. gnw-306224
Talan Jure, Polje pri Vodicah 29, Ljubljana,
indeks, št. 09080244, izdala Fakulteta za
pomorstvo Portorož. gnv-306275
Tavčar Suljkič Darija, Ul. Ivana Rozmana
3, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1997. gnx-306223
Trkulja Saša, Zagorica 7, Ig, spričevalo 1.
letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnu-306151
Trupej Andrej, Vodice 17/a, Kalobje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko Celje,
izdano leta 2008. gnm-306184
Turk Anton, Ulica Milke Kerinove 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1970. gns-306228
Unetič Barbara, Ljubljanska cesta 27,
Kostanjevica na Krki, spričevalo 1. in 2.
letnika Trgovske šole Brežice, izdano leta
1994 in 1995. gny-306197
Uršič Blaž, Cesta na Ježah 6/d, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2007. gni-306163
Verbič Urška, Florjan 277, Šoštanj,
indeks, št. 18051316, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnv-306150
Vipotnik Janez, Polene 3, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šoferske šole v Ljubljani, izdano
leta 1977. gnx-306273
Vrankar Teja, Begunje 161, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2007. gnl-306185
Vujanić Goran, Cesta 30. avgusta 5,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Roška, izdano leta 2008.
gnu-306351
Zajc Nuša, Zelenova ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2002. gni-306288
Zajc Roman, Šenbric 22, Velenje,
diplomo Centra srednjih šol Velenje - elektro
smer, izdana leta 1985. gnf-306316

Zavrl Irena, Mlakarjeva 1, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ Simona Jenka
Kranj, izdano leta 1980, izdano na ime
Markič Irena. gnd-306118
Zavrl Irena, Mlakarjeva 1, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1981 in 1983, izdano na ime Markič
Irena. gnc-306119
Zore Damijan, Slatnarjeva 15, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje trgovske šole v Kamniku prodajalec,
izdano leta 1991. gns-306128
Zorko Anamarija, Močvirje 21, Škocjan,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, šolko
leto 2005/06. gnz-306221
Zupančič Maruša, Rožičeva ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 18079188, Filozofska
fakulteta. gnp-306231
Zupančič Sonja, Gabrovčec 50, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnm-306309
Zupančič Sonja, Gabrovčec 50, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
1996. gnl-306310
Žarn Karmen, Mrzlava vas 38, Krška
vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1998 in 1999. gnz-306296
Ženko Anton, Brezje pod Nanosom,
Hruševje, spričevalo Šolskega centra
Postojna - avtomehanik, št. III/735, izdano
leta 1998. gnc-306319
Židan Jan, Drenov grič 173/e, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 2006.
gnv-306175
Žilavec Jan, Ob Ljubljanici 36A, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Waldorske
gimnazije. gnf-306216
Žuvela Tanja, Beblerjeva 8, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2006. gnd-306318

Drugo preklicujejo
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. PE Novo mesto veljavnost naslednjih
dokumentov: zelene karte št. 1502313,
1502312, 1883974, 1737014, 1737015;
zelene karte 08-AZK-01/07 št. 1921530,
1653915; vinkulacija 08-SVI-02/07 št.
049551, 043283, 49573, 049578, od 065821
do 065825; vinkulacija PV 2 od 00052098
do 00052100; polica 07-TPO-01 št. 002242;
seznam ŽI-SEZ-06 št. 00024218; pobotnice
št. od 00066207 do 00066225, 00100998,
00163954, 018354, 018355, 018358,
018366; pobotnica POB 23 št. 00159706; polica 07-AOD-01/07 št. 00707559, 00707560,
00405651, 00405653, 00405989; ponudba
PO-FP-01/ št. 1118082, od 1118046 do
1118050; bela polica O št. 451101, 008373,
008342; polica ZAN-10/07 št. 00485621; polica 2-AO-94 št. 041856, 0039670, 0022812,
022815, 021598. Ob-5831/09
Anžlovar Iva, Kovačičeva cesta 14,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
06050831, izdala Fakulteta za socialno delo
Ljubljana. gnc-306269
Balantič Matej, Cesta 6. maja 3, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 20060012, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnb-306170
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Bašelj Andrej, Sedejev trg 5, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 71050355,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnn-306233
Behadini Džemali s.p, Ljubljanska cesta
2, Koper - Capodistria, delovno dovoljenje
za tujca Đemaili Dževdet, št. 0217264555.
gnk-306161
Berus Desiree, Marof 24/a, Mirna
Peč, študentsko izkaznico, št. 25060006,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gny-306122
Cej Andrej, Matija Tomca 4, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01098067,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gne-306117
Cimerman Žiga, Glinškova ploščad
16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20030061, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnd-306168
Debeljak Teja, Smlednik 11/a, Smlednik,
študentsko izkaznico, št. 19458151, izdala
Ekonomka fakulteta Ljubljana. gnr-306329
Đorđević Dejan, Kidričeva ulica 6,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015758001, izdal Cetis Celje.
gnx-306323
Erbelinc Jure, Šentjane 27/A, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
09990504, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnk-306186
Fijavž Vili s.p., Bukovlje 10, Stranice,
dovolilnico za Hrvaško - tretjo državo, št.
4501. gnt-306327
Firstner Gregor, Pavšičeva ulica
34, Logatec, službeno izkaznico, št.
102366, Ministrstvo za notranje zadeve.
gns-306153
Fuks Nastja, Šorlijeva ulica 33, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kranj.
gnj-306337
Ganoni Kristjan, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 19450234, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-306152
Godnič Teja, Kostanjevica na Krasu
29/a, Kostanjevica na Krasu, študentsko
izkaznico, št. 19995723, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnc-306244
Goričan Klemen, Gregorčičeva 9, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 63060107, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnd-306243
Gun, Simon Mirkov s.p.- MID Trans,
Cesta borcev 2E, Koper - Capodistria,
delovno dovoljenje za tujca, št. 0217264108,
izdano na ime Jelčić Stevan. gnu-306326
Hafner Oton, Bukovica 43, Selca,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-593-0/06, ser. št. 2023.
gnr-306229
Hafner Oton, Bukovica 43, Selca,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo,
št. 3736-2-68/06, ser. št. 580. gnq-306230
Hrovat Andreja, Poljanska cesta
267a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
11080531, izdala Visoka zdravstvena šola
Ljubljana. gnp-306156
Huskić Lea, Kogojeva ulica 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01008380, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnl-306260
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244248726, izdano na ime Marić Jelenko.
gnd-306143
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244246411, izdano na ime Davidović
Srba. gnc-306144

Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244248721, izdano na ime Rahmanović
Mirsad. gnb-306145
Jagodic Damijan, Kamniška cesta
22/b, Vodice, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 3736-1-01727-0/08.
gnu-306176
Jagodic Damijan, Kamniška cesta 22/b,
Vodice, potrdilo VHF radijsko postajo, št.
3736-2-603/08. gnt-306177
Jagrič Ines, Ulica Anke Salmič
72a, Leskovec pri Krškem, študentsko
izkaznico, št. 20050106, Pravna fakulteta.
gnc-306344
Jerman Zala, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71050373,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnq-306330
Jokić Ljubo, Kocjanova 14, Kranj,
certifikat NPK, št. 757 - za voznika v cestnem
prometu. gne-306192
Kopitar Roman, Tomšičeva cesta 18,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 23050065.
gnx-306173
Kostanjevec Roman, Zagošiči 21,
Gorišnica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-04616-1/01.
gnv-306300
Kranjec Alenka, Podutiška cesta
187, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gns-306278
Krumpak Nuša, Voljčeva ulica 17,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 41080067,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnk-306211
Kunaver Dušan, Cankarjeva 2/a,
Črnomelj, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-01518-0/05.
gnd-306293
Kunstelj Eva, Ulica Jana Husa 1,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnb-306270
Lekan Boštjan, Ul. Dolenjskega odreda
37, Ivančna Gorica, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500001017000, izdal Cetis
Celje. gne-306342
Lekan Matej, Ul. Dolenjskega odreda
37, Ivančna Gorica, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500001016010, izdal Cetis
Celje. gnf-306341
Leskovec Dejan, Kidričeva cesta
43, Kranj, službeno izkaznico, št.
101738, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnh-306289
Meško Aleš, Zdraviliška cesta 5/b,
Laško, študentsko izkaznico, št. 23060453,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnf-306116
Mramor Simon, Buče 4, Buče, certifikat
o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznika
v cestnem prometu, izdan leta 2005.
gny-306322
Mulec
Vojko,
Grahovo
83/a,
Grahovo, potrdilo o preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence, št.
611097 z dne 13. 1. 1998. gno-306332
Murnik Katja, Letališka ulica 19, Šenčur,
študentsko izkaznico, št. 23040598,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnx-306123
Musar Janez, Šentjanž 33, Šentjanž,
certifikat o NPK - za voznike v cestnem
prometu, izdano pri GZ Slovenije.
gnm-306284
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
107050000662000, izdal Cetis Celje d.d.
gni-306263
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Pesrl Jožef, Smrjene 143, Škofljica,
službeno izkaznico, št. 104958, izdana pri
MNZ Ljubljana, leta 2009. gny-306297
Peterlin Sandra, Pot k ribniku 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
06050913, izdala Fakulteta za socialno delo
Ljubljana. gne-306242
Podkrižnik Sabina, Pusto polje 7,
Mozirje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za poklic magistra farmacije, izdano
pri Ministrstvu za zdravje, izdano leta 2001,
na ime Vršnak Sabina. gnh-306164
Poljanec Matej, Kernova cesta 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnm-306234
Pospeh Simon, Zabukovica 1, Griže,
certifikat o NPK , izdan pri Gospodarski
zbornici Slovenije, leta 2005. gno-306207
Repec Davor, Krčevina pri Vulbergu
158/g, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 3736-1-01785-0/07.
gnt-306302
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne osebe, Moretti Margaret, zaposlen
na Davčnem uradu Ljubljana, na delovnem
mestu višji davčni inšpektor, pod registrsko
številko: 01644, izdano dne 22. 11. 2006.
Ob-5809/09
Saje Mitja s.p. – Postrešček, Kneza
Koclja 37, Ljubljana, licenco, št. 012112 - za
prevoze, izdana pri OZS. gnt-306127
Sevnik Tina, Brezje pri Bojsnem 11,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 31260165,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gny-306272
Slapar Maks, Kersnikova 8, Mengeš,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500006892000, izdal Cetis Celje.
gns-306203
Štrekelj Petra, Vranoviči 3/a, Gradac,
študentsko izkaznico, št. 01001292, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnj-306212
Šuštaršič Primož, Staje 16/a, Ig,
študentsko izkaznico, št. 19489836,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnu-306126
Talan Jure, Polje pri Vodicah 29,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
09080244, izdala Fakulteta za pomorstvo
Portorož. gnw-306274
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova ulica
5, Mozirje, licenco, št. GE003468/05239-023
za vozilo z reg. št. CE R9-508 s prikolico S4
76-CE. gnz-306225
Turk Klemen, Kraška 5, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika.
gno-306232
VABI-SCO International z.o.o., Zaloška
cesta 145, Ljubljana, dovolilnici za tretjo
držvo Hrvaško, oznaka 191/11, št. 0001807.
gnh-306193
Vučinić Ana, Aškerčeva ulica 12, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19484601,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-306180
Zakšek Boris, Oštrc 40, Kostanjevica
na Krki, MPK certifikat za voznike izdala
Avtošola Prah Krško. gnl-306335
Zidar Juš Andraž, Rateče 161/A, RatečePlanica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnl-306210
Zver Marjan, Završje 27, LjubljanaDobrunje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-944/00-97.
gns-306178
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