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Javni razpisi
Št. 0170/2009

Ob-6063/09

Popravek
javnega razpisa JR 04/2009
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letu 2009
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana objavlja spremembo Javnega razpisa
za spodbujanje tujih neposrednih investicij
v letu 2009, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 36/09 z dne 15. 5. 2009.
V točki 5 »Način prijave in razpisni roki«
se v prvem odstavku te točke spremeni prvi
stavek tako, da se glasi: »Javni razpis je
odprt do 15. 9. 2009 oziroma do porabe
predvidenih proračunskih sredstev.«
V točki 6 »Odpiranje vlog« se v petem
odstavku za tretjo alinejo te točke doda nova
četrta alineja, ki se glasi: »Za četrto odpiranje, 15. septembra 2009«.
Javna agencija za podjetništvo in tuje
investicije
Št. 330-2/09-3

Ob-5949/09

Popravek
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja
v Občini Komen za leto 2009, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 65/09, pod številko
objave Ob-5642/09, se spremeni tako, da
se pri točki V. Ukrepi, A) Ukrepi »Skupinske
izjeme«, A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, sklop
Upravičeni stroški, v tretji alineji črta »in
rabljene«.
Občina Komen
Št. 430-10/2009/1406

Ob-6031/09

Sprememba
V »Javnem razpisu za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, malih in
srednje velikih podjetjih (SME) v letu 2009
– SMER«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 28/09 z dne 10. 4. 2009 (Ob-2937/09)
se poveča višina razpoložljivih sredstev za
drugi krog izbora.
Drugi in tretji odstavek 8. točke Javnega
razpisa se po spremembi glasi:
»Pri prvem odpiranju (po prvem roku za
oddajo vlog) se bo med prejemnike sredstev
razdelilo največ 10.500.000,00 EUR, pri drugem odpiranju pa preostalih 10.645.418,00
EUR.

Prvi odstavek 9. točke Javnega razpisa
se po spremembi glasi:
»Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
21.145.418,00 EUR (10.500.000,00 EUR za
prvi in 10.645.418,00 EUR za drugi krog),
sredstva bremenijo proračunsko postavko
5686. Skrbnica postavke je Simona Novak.«
Tej spremembi javnega razpisa sledijo
tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Dodatne informacije so dostopne na elektronskem naslovu urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/478-46-32.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-5987/09
Obvestilo o zaključku javnega razpisa
za sofinanciranje usposabljanja
za večjo zaposljivost 2009–2010 in
povečanju sredstev za leto 2009
1. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000
Ljubljana objavlja, da so bila v postopku
Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010
(objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/09)
porabljena vsa razpisana sredstva javnega
razpisa za tretji in četrti rok zato v skladu
z 8. točko razpisa zaključuje postopek javnega razpisa, ter preklicuje 3. in 4. rok za
predložitev vlog (tretji = 18. 9. 2009, četrti
= 15. 1. 2010).
2. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja, da so bila postopku Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanja
za večjo zaposljivost 2009–2010 (objavljen
v Uradnem listu RS, št. 14/09 z dne 20. 2.
2009, Ob-1716/09, in povečana z Obvestilom
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 32/09
z dne 24. 4. 2009, Ob-3311/09) dodatno povečana sredstva za 1. in 2. rok. Obvestilo se
nanaša na 6. točko javnega razpisa: višina
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
in obdobje financiranja. Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje
aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za
konkurenčnost in zaposljivost, znaša skupaj
za leto 2009 namesto 10,000.000,00 EUR,
skupaj 11.900.000,00 EUR.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 331-19/2007/40
Ob-6030/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skla-
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dnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1975/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
99/08, 70/07 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 27. 10. 2008,
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom za
gospodarske družbe, samostojne
podjetnike in zadruge
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom iz PRP 2007–2013 za sofinanciranje naložb, ki zadevajo:
A) predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957
(Uradni list RS-mednarodne pogodbe, št.
27/04) (v nadaljnjem besedilu: Priloga I k
Pogodbi), razen proizvodov iz rib ter pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi);
B) predelavo in trženje živil, ki niso zajeta
v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so
kmetijski proizvodi;
C) skupne naložbe (naložbe, ki zadevajo
naložbe iz točke A in B tega odstavka);
D) prvo stopnjo predelave in trženja
lesa.
Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih sofinanciranju projektov, prispelih na ta javni razpis, znaša 15.000.000
EUR, od tega:
– namenska sredstva EU: 11.250.000
EUR,
– sredstva iz proračuna RS: 3.750.000
EUR.
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3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
– 9200 PRP 2007–2013-EU in
– 9201 PRP 2007–2013-slovenska udeležba.
4. V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo:
– enostavne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR);
– zahtevne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov posamezne naložbe
presega 80.000 EUR).
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji
vloge registrirani kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik.
2. Za namene iz točk A, B in C, iz prvega
odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge
dosegajo velikost in obseg letnega prihodka
podjetja, in sicer:
– za mikro, mala in srednja podjetja,
– za velika podjetja, ki zaposlujejo pod
750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 EUR.
3. Za namene iz točke D, iz prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa,
so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za
mikro podjetja.
4. Pri opredelitvi velikosti podjetja
se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe 800/2008/ES in Priporočila Komisije
2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se uvrščajo:
A) mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
B) majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
C) srednje veliko podjetje (podjetje, ki
imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
5. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali
sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
6. Naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije.
III. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– nakup nepremičnin, le, ko je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje in ko se
vloga nanaša na namen iz točke A, prvega
odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, v kolikor stroški prenove objekta ter novih strojev in opreme dosežejo najmanj 50
odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
– gradnja in obnova nepremičnin. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so
povsod upoštevani stroški dobave gotovih
elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);
– stroški nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme, kamor spada tudi na-

kup laboratorijske in računalniške opreme
ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški
nadzornikov del, neposredno povezanih
z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe.
2. Seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so objavljene
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in
www.mkgp.gov.si.
3. Nastanek upravičenih stroškov na
ložbe:
– Upravičeni stroški naložbe so v primeru iz točke A, prvega odstavka poglavja I.
Predmet javnega razpisa stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev. Vlagatelj je lahko začel z izvajanjem naložbe ali delom naložbe, s katerim
zaproša za sredstva v okviru tega razpisa,
pred oddajo vloge na ta javni razpis (ne pred
1. 1. 2007), vendar stroški nastali pred datumom vročitve odločbe o pravici do sredstev
niso upravičeni. Začetek izvajanja naložbe
se šteje le prevzem obveznosti vlagatelja na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
– V primeru iz točk B, C in D, prvega
odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so upravičeni stroški tisti, ki so nastali
od izdaje odločbe o pravici do sredstev do
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj ne sme začeti z izvajanjem
naložbe ali dela naložbe, s katerim zaproša
za sredstva v okviru tega razpisa, pred datumom vročitve odločbe o pravici do sredstev.
Kot začetek izvajanja naložbe se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
– Za upravičene se štejejo tudi morebitni splošni stroški nastali po 1. 1. 2007
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.
IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za
dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedeni.
Vloga mora biti izdelana v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta javni razpis. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) mora
vlagatelj (tudi pri izdelavi strategije oziroma
poslovnega načrta) uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
2. V primeru enostavnih naložb vlagatelj
predloži strategijo razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V primeru zahtevnih naložb mora biti
k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu
s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Poslovni
načrt mora biti izdelan za obdobje vračanja
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naložbenih sredstev, vendar najmanj za obdobje petih let po končani naložbi.
3. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
5. Naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in
D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet
javnega razpisa, so upravičene do podpore
v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo,
ki se nanaša na:
– vzpostavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
– bistvene spremembe v celotnem pro
izvodnem procesu obstoječega obrata.
6. Vlagatelji morajo v prilogi k strategiji
oziroma poslovnem načrtu predstaviti dva
modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega javnega
razpisa in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov, mora
biti razvidno izpolnjevanje vsaj enega izmed
spodnjih meril:
– dejansko povečanje velikosti oziroma
obsega naložbe, v stvarni ali finančni obliki,
– skrajšanje dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe,
– da naložbe brez prejete pomoči, ne bi
bilo možno izpeljati.
7. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme
mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora predložiti
overjeno soglasje solastnikov k naložbi. Kolikor gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena
overjena pogodba o najemu nepremičnin
ali pogodba o stavbni pravici (za obdobje
najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih
solastnikov k naložbi.
8. Upravičenec mora predložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo o registraciji za opravljanje predelovalne dejavnosti.
9. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
10. Upravičenec mora dokazati, da je
naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo.
Pri naložbah, katerih namen je uskladitev
s standardi Skupnosti, se pomoč lahko
dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro
podjetja in so bila izvedena z namenom
izpolnjevanja na novo uvedenih standardov
Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal
obvezen.
Izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s:
a) v primeru nakupa novih strojev in
nove tehnološke opreme (ob oddaji zadnje-

b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
14. V primeru gradbeno-obrtniških del
in nakupa opreme z namenom pridobivanja
energije iz obnovljivih virov, se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino
energije za lastne potrebe predelovalnega
obrata. Iz priložene dokumentacije mora biti
razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
15. Podpora se ne dodeli:
– podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji in
– podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 244/2004/EC, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
16. V primeru uveljavljanja stroškov izgradnje ali obnove nepremičnin in nakupa
novih strojev ter tehnološke opreme, se za
naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in D,
prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, upoštevajo določila Uredbe
800/2008/ES in Uredbe regionalnih pomoči.
17. Pri uveljavljanju splošnih stroškov
v okviru naložb, ki sodijo v okvir točk B, C in
D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet
javnega razpisa, se upošteva pravilo »de
minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.
18. Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki
so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh
dobaviteljev. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene
v poročilo tako, da je razvidna odločitev za
nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in
utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik šteje za
naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
19. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti
in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev
poročati še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju se mora opravljati dejavnost, za katero so bila pridobljena
sredstva in se ne sme uvajati bistvenih sprememb. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja
ali premestitve proizvodne dejavnosti.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi.
20. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
oziroma v skladu z roki, opredeljenimi v od-

ga zahtevka za izplačilo sredstev z izjavo
upravičenca, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti (glej Pravilnik o varnosti strojev; objavljen v Uradnem
listu RS, št. 75/08) za posamezen stroj ali
opremo, ki jih upravičenci dobijo od pro
izvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa
morajo biti na voljo za revizijo in pregled na
kraju samem);
b) v primeru gradbeno-obrtniških del, ko
je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (ob oddaji zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev s tehničnim
prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno
obratovanje pri zahtevnejših projektih);
c) v primeru gradbeno-obrtniških del, ko
za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je ne glede na določbe
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23,
41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US:
U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (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; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), za potrebe tega javnega razpisa ob oddaji vloge potrebno priložiti izjavo
pooblaščenega nadzornega organa, da za
zadevno naložbo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ter da so na zemljišču,
na katerem se izvaja naložba dovoljena tovrstna dela v skladu z veljavnim prostorskim
planom. Za pooblaščeni nadzorni organ po
tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje
vse pogoje za nadzornika.
d) v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija točk a) do c) se upoštevajo določila vseh zadevnih točk.
11. Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
naložbo s katero zaproša za sredstva v okviru tega razpisa. V primeru, da je naložba
del večje naložbe, mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
celotno naložbo. Vlagatelj mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki izkazuje finančno
konstrukcijo prijavljene naložbe.
12. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
13. Če vlagatelj kandidira na pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo ali obnovo
prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki
se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov gradnje celotnega objekta
(skupni prostori, streha, fasada, ipd), kot
upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna,
vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih
stroškov. Iz priložene dokumentacije mora
biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
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ločbi o pravici do sredstev. Kot dokazilo za
zaključek naložbe se šteje/jo v primeru:
a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja – zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki je podpisan s strani končnega prejemnika ali kakšen drug ustrezen dokument,
ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema res
dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice,
transportni listi pa morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem;
b) gradbeno-obrtniških del in/ali nakupa
strojev in opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – tehnični prevzem in pridobljeno
uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za
poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih;
c) gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo
ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja – izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne
dediščine in varstvo okolja ali kakšen drug
ustrezen dokument, ki zagotavlja, da so bila
dela ustrezno izvedena;
d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk a) do c) se za zaključek naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih točk.
21. Naložba mora biti izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
22. V okviru tega razpisa je upravičen
strošek za mikro, mala in srednja podjetja
tudi nakup nepremičnine, in sicer le za naložbe iz točke A, prvega odstavka poglavja
I. Predmet javnega razpisa. V okviru tega
upravičenega stroška je upravičen strošek
tudi nakup zemljišč v višini do 10% skupnih
upravičenih stroškov celotne naložbe.
Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih pogojev:
– nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto;
– kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih pro
izvodov;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena);
– prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniških
delež v enem ali drugem podjetju;
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot
5% lastniški delež oziroma je registriran kot
samostojni podjetnik;
– nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali
sredstvi Evropske unije v obdobju 5 let pred
vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
– da je v primeru naložbe, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter
zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da vpis lastninske pravice še ni izveden v zemljiški knjigi
lahko vlagatelj namesto zemljiškoknjižnega
izpiska predloži kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. Navedena
dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP
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najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo
površine v obsegu proizvodnega objekta;
– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna
neto kvadratura in cenitev za: proizvodne
prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso
upravičeni do sofinanciranja v okviru tega
javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna
cena).
23. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa, morajo
upravičenci posredovati zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Šteje se
da je odločba izdana tisti dan, ki je naveden
na odločbi o pravici do sredstev.
V. Omejitve
1. Za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge, se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja
v okviru PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3.
točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo.
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno naložbo.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev

1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 1.800.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
4.000.000 EUR pomoči.
3. Podpora za namene iz tega poglavja
znaša:
a) za mikro podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe,
– do 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo prvo stopnjo
predelave in trženja lesa;
b) za mala podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe;
c) za srednja podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov,
– do 35 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje živilskih proizvodov ter skupne
naložbe;
d) za velika podjetja:
– do 25 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe.
Za 5% višji delež podpore se dodeli, kadar je vlagatelj mikro, majhno ali srednje veliko podjetje in uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke
pridelave in predelave.
4. Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR.
5. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo:
– v primeru enostavnih naložb na podlagi
enega zahtevka;
– v primeru zahtevnih naložb pa na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo sredstev.
Rok za izplačilo je do 60 dni od prejema
popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri večjih gradbenih delih
priloži originalne začasne oziroma končno
gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku se priložijo dokumenti iz 20. točke poglavja IV. Pogoji, ki jih
je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev,
tega javnega razpisa.
6. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in
od 6. 11. do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani
med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi.
7. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
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8. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
9. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP oziroma ARSKTRP.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb:
V primeru, da za posamezno merilo ne
more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se
bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim
številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta
z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk in
bo skupni seštevek znašal nad 50 točk. Za
novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in
»Izkaza poslovnega izida« za zadnji dve leti,
posebej za vsako celotno koledarsko leto,
zato ker je bilo podjetje ustanovljeno po datumu, ki bi omogočalo predložitev poslovnih
izkazov za zadnji dve leti.

Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno št. točk

I. Ekonomski vidik naložbe

65

II. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100

I. Ekonomski vidik naložbe
– Kreditna sposobnost podjetja oziroma tveganje nastopa dogodka neplačila
Najvišje možno število točk

20

Najvišja zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB1 po AJPES S. BON

20

Zelo visoka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB2 po AJPES S.BON)

15

Visoka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB3 po AJPES S.BON)

10

Nadpovprečna zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB4 po AJPES S.BON)

7

Povprečna zmožnost poravnavanja obveznosti in novoustanovljena podjetja (bonitetna ocena SB5 po AJPES S.BON)

5

Podpovprečna zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB6 po AJPES S.BON)

4

Nizka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB7 po AJPES S.BON)

3

Zelo nizka zmožnost poravnavanja obveznosti (bonitetna ocena SB8 po AJPES S.BON)

2

Najnižja zmožnost poravnavanja obveznosti med plačniki (bonitetna ocena SB9 po AJPES S.BON)

1

Razred neplačnikov (bonitetna ocena SB10 po AJPES S.BON)

0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca S.BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve –AJPES)
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– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna
segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi.)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi
kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med zahtevami trga
in zadevno investicijo

1

Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog za
'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve.)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij,
sposobnost kreditiranja.)

5

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda

1

Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi
podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih konkurentov
(patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje,
blagovne znamke, drugo.),

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco

1

Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

0

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti,
oblikovane rezerve)

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe
vlagatelja oziroma
viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan (planirana
amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)

3
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– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do 90%
lastne udeležbe vlagatelja

1

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

0

– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen – ponudba narašča

0

– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk

5

– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni

5

– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti finančne
projekcije

3

– tveganja projekta niso opredeljena

0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk

5

– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so
utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)

5

– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane
so večinoma ustrezne investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)

3

– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

1

– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo
(neustrezna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

0

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun
stroškov dela

5

– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja (brez
natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije in stroškov
dela

3

– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

1

– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

0

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

5

– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

3

– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po pro
izvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

1

– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po pro
izvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

0
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II. Družbeno-socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A

5

– območje B

3

– območje C

2

– ostala območja

1

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 14/09).
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija
in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Uvajanje sodobne tehnologije
Najvišje možno število točk

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo novega proizvoda

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo izboljšav obstoječega proizvoda

8

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki izboljšujejo oziroma optimizirajo proizvodni proces nimajo pa neposrednih učinkov na pro
izvod

5

– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov

2

– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk

5

– investicija je usmerjena v varnost in kvaliteto

5

– investicija je usmerjena v varnost ali kvaliteto

3

– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Ekološki prispevek investicije
Najvišje možno število točk

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v treh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v dveh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

7

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja
okolja vsaj v enem izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

3

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni

0

* Ekološki prispevki naložbe (učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov,
zmanjševanje uporabe okolju nevarnih snovi, zmanjševanje izpusta nevarnih snovi v okolje, zmanjševanje porabe vode, reciklaža oziroma
uporaba odpadnih surovin).
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B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe zadrug in samostojnih podjetnikov:
V primeru, da za posamezno merilo ne more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk.
Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk in bo skupni seštevek
znašal nad 50 točk. Za novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida«
za zadnji dve leti, posebej za vsako celotno koledarsko leto, zato ker je bilo podjetje ustanovljeno po datumu, ki bi omogočalo predložitev
poslovnih izkazov za zadnji dve leti.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno
št. točk

I. Ekonomski vidik naložbe

65

II. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100

I. Ekonomski vidik naložbe
– Ocena kazalnikov poslovanja
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih zadruge dokazujejo z obrazci BON-1/P, samostojni podjetniki
pa z obrazci BON-1/SP, izdanim s strani AJPES.
Uporabljeni kazalniki so:
KV = kritična vrednost
PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki)
F = (PD – KV)/2
1.1. Delež kapitala
Oceni se:
– Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali
– Delež kapitala v virih sredstev (za zadruge in velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD + F

5

– več kot (KV + F) do (PD + F)

3

– 30 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– pod 30%

0

1.2. Terjatve in obveznosti
Oceni se:
– Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike
male in srednje velikosti podjetja) ali
– Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za zadruge in velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD+F

5

– več kot >(KV-F) do (PD+F)

3

– 1 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– manj kot 1

0
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1.3. Gospodarnost poslovanja
– Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD+F

5

– več kot (KV-F) do (PD+F)

3

– 1 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– manj kot 1

0

1.4. Dobičkonosnost
– Čista dobičkovnost prihodkov (za vse samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 0.
Najvišje možno število točk

5

– več kot PD+F

5

– več kot (KV-F) do (PD+F)

3

– 0 do (KV + F) in novoustanovljena podjetja

1

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna
segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi.)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi
kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med zahtevami trga
in zadevno investicijo

1

Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

0

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog za
'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve.)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij,
sposobnost kreditiranja ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda

1

Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

0
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– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi
podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih konkurentov
(patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje,
blagovne znamke, drugo ...),

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco

1

Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

0

– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen – ponudba narašča

1

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti,
oblikovane rezerve)

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe
vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan (planirana
amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje ipd.)

3

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do 90%
lastne udeležbe vlagatelja

1

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

0

– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk

5

– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni

5

– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti finančne
projekcije

3

– tveganja projekta niso opredeljena

0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk

5

– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (natančna specifikacija in dinamika
investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno
vrednosti in drugo dokumentacijo)

5

– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (mestoma pomanjkljiva specifikacija in
dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske
rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)

3

– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva
in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

1

– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo (neustrezna specifikacija investicije
v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

0
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– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun
stroškov dela

5

– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja (brez
natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije in stroškov
dela

3

– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

1

– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

0

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije (podrobni količinski in vrednostni prikaz
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

5

– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije (mestoma s pomanjkljivim prikazom količin
vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

3

– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po pro
izvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

1

– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

0

II. Družbeno-socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A

5

– območje B

3

– območje C

2

– ostala območja

1

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 14/09).
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija
in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Uvajanje sodobne tehnologije
Najvišje možno število točk

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo novega proizvoda

10

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo izboljšav obstoječega proizvoda

8

– uvajanje tehnoloških rešitev, ki izboljšujejo oziroma optimizirajo proizvodni proces nimajo pa neposrednih učinkov
na proizvod

5

– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov

2
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– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk

5

– investicija je usmerjena v varnost in kvaliteto

5

– investicija je usmerjena v varnost ali kvaliteto

3

– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Ekološki prispevek investicije
Najvišje možno število točk

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v treh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

10

– naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja vsaj v dveh izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

7

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja
okolja vsaj v enem izmed naštetih ekoloških prispevkov naložbe*

3

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni

0

* Ekološki prispevki naložbe (učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov,
zmanjševanje uporabe okolju nevarnih snovi, zmanjševanje izpusta nevarnih snovi v okolje, zmanjševanje porabe vode, reciklaža oziroma
uporaba odpadnih surovin).

VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
1. Razpisna dokumentacija za Javni
razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike in zadruge
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec na javni razpis za
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge,
– Zahtevane priloge, izjave in doka
zila.
2. Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija z vsemi predpisi in dokumenti, ki so osnova oziroma pomoč pri
izdelavi vloge za ta javni razpis, je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
IX. Rok in način prijave
1. Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
2. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu.

4. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, in sicer:
a) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR na projekt
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123
(pravne osebe) – enostavna naložba« ali
b) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 (pravne osebe) – zahtevna naložba«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev v okviru tega javnega
razpisa. Če je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na
ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se
v prisotnosti 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 in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
5. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali
evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam
prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa.

Stran

2264 /

Št.

69 / 4. 9. 2009

6. 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, sicer se
vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP
v 15 dneh, odkar ga je ARSKTRP o tem
pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem
strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
7. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15
dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na
vložišču ARSKTRP.
8. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do 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 zadnje
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Ta določba velja tudi v primeru iz drugega in
četrtega odstavka te točke.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja, zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
1. odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljevanju:
ZKme-1).
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo
za podaljšanje rokov, določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in
javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi
strojev in opreme, nepredvidena gradbena
dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
9. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva iz-
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plača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Kolikor razlika med upravičenimi stroški,
ki jih prizna ARSKTRP na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih
upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega
3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 31. člena Uredbe
1975/2006/ES.
10. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju
samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja.
Organ upravljanja je MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5984/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09),
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08; v nadaljevanju:
SPP) ter pogodbo št. 1811-09-000118 z dne
29. 7. 2009, Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za podiplomski študij
državljanov Republike Kosovo
v Republiki Sloveniji
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje državljanov Republike Kosovo za podiplomski
doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za
posamezno študijsko leto;
in
– življenjske stroške; v višini 625,00 EUR
mesečno.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer vpisnine, študijske literature, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Štipendija za šolnino in življenjske stroške
se podeli za posamezni študijski program
glede na število let trajanja programa, štipendija za življenjske stroške se podeli tudi
za obdobje od poteka študijskega programa
do zaključka študija z uspešnim zagovorom
zaključnega dela, vendar največ za 12 mesecev po zaključku študijskega programa.

2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 151.800,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta,
v katerem je bila kandidatu odobrena štipendija, dalje za posamezni podiplomski študijski program. Sredstva v celoti zagotavlja
Vlada Republike Slovenije.
3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Kosovo in hkrati
ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten
čas študija, za katerega štipendiranje se
prijavlja,
– ima stalno prebivališče v Republiki Kosovo in tam prebiva oziroma je prebival pred
začetkom študija, za katerega štipendiranje
se prijavlja,
– nima začasnega prebivališča izven Republike Kosovo,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v času prijave sprejet ali vpisan v prvi
letnik podiplomskega doktorskega študija
naravoslovja, tehnike ali medicine,
– študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega
programa na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo,
– bo imel od začetka študijskega programa, za katerega štipendiranje se prijavlja,
veljavno dovoljenje za začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji iz namena študija,
– ne prihaja na študij v Republiko Slovenijo preko programov akademskih izmenjav,
– bo imel celoten čas študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, status študenta,
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji,
– oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Republiki Sloveniji,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/07, (63/07 – popr.,
40/09)), torej državne, kadrovske ali Zoisove
štipendije,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem
razmerju niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje,
– kandidat za isti študijski program z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov,
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca in tega statusa tudi
ne bo pridobil.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za
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zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za
pridobitev štipendije, v skladu z določili 6.
točke tega razpisa.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici ter pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev in razmejitvenih merilih:
1. fotokopijo veljavnega potnega lista;
2. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija v skladu s 33. členom Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 71/08 – UPB5, 47/09),
v katerem navede datum in številko izdaje
tega dovoljenja; če kandidat tega dovoljenja
še ni pridobil, predloži uradno potrdilo o začetem postopku za njegovo pridobitev, ki ga
izda diplomatsko konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni
organ v Republiki Sloveniji;
3. potrdilo pristojnega organa Republike Kosovo o stalnem prebivališču v Republiki Kosovo;
4. potrdilo visokošolske izobraževalne
institucije v Republiki Sloveniji o vpisu ali
sprejemu na podiplomski doktorski študij;
5. diplomo dodiplomskega izobraževanja;
6. potrdilo izobraževalne institucije
o vseh doseženih ocenah pri zadnjem zaključenem študiju;
7. potrdilo izobraževalne institucije
v Republiki Sloveniji o višini letne šolnine in
trajanju študija na ime kandidata;
8. potrdilo izobraževalne institucije
v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata ves čas odvijal v Republiki Sloveniji.
Dokazila, z izjemo dokazila iz 1. točke
prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi.
Oddanih originalov in overjenih prepisov
javni sklad ne vrača.
Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod
v slovenski jezik.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave bodo za štipendiranje izbrani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje razpisa,
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna
zaprošena sredstva višja od še razpoložljivih, se bo za odločitev o izbiri štipendistov
uporabilo merilo višje povprečne ocene pri
zadnjem v celoti zaključenem študiju, ocenjevanem z ocenami.
Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi
sredstev, se zavrnejo.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno
notarsko overiti.
Pooblastilo mora biti oddano v originalu.
7. Obravnavanje vlog: direktor javnega
sklada vsem kandidatom izda odločbe o iz-

30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08), Proračuna RS za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 26/09), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1),
Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07
– UPB1), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, ki
ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007)
5744 dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051
PO 001), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS,
št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07
– ZŠtip (63/07 – popr.)), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 5/07, 85/08, 25/09), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju je sprejela vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006), Načrta izvedbe programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169. redni
seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009,
ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni seji
Vlade RS, 18. 11. 2008), Kataloga ukrepov
aktivne politike zaposlovanja, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 17/09 in 40/09), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(OJ L 371/2006) z vsemi spremembami),
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ
L379/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh
po pravilu »de minimis« (Ur. l. RS, št. 61/04
in 22/07); Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 17/09 in
40/09), Uredbe o posredovanju podatkov
in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
(Ur. l. RS, št. 61/04 in 22/07), Priglašene
sheme pomoči po pravilu »de minimis«/državne pomoči, naziv sheme, št. priglasitve:
M002-5022860-2009, z dne 8. 7. 2009 in na
podlagi Odločbe št. OP RČV/2/1/07-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spod-

idu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po
tem, ko kandidat predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju.
8. Pogodbene obveznosti: štipendist je
dolžan redno napredovati v višji letnik študijskega programa in študij zaključiti v s
pogodbo določenem roku ter o tem štipenditorju predložiti dokazilo.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo
razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.
sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na Dunajska 22 (5. nadstropje),
Ljubljana, v poslovnem času v ponedeljek,
torek in četrtek, med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9.
in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
prijava na 73. razpis).
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, ob
sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med
9. in 14. uro. Prijava je vložena pravočasno,
če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo
oddali popolne prijave, bodo pisno pozvani,
da vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih (15) dni od prejema sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodbe z izbranimi štipendisti.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na
spletni strani javnega sklada www.skladkadri.si v razdelku Aktualni razpisi -> 73.
javni razpis, osebno ali telefonsko pa v času
uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah
pa tudi med 14. in 16. uro, pri Darinki Trček, tel. 01/434-10-88, e-pošta: darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-6051/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 –
ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.)), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
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bujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010« dne 31. 8. 2009 ter
Pogodbe št.: 2611-09-038407 o sofinanciranju operacije »Spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«
v okviru 2. razvojne prioritete Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih,
prednostne usmeritve 2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, dne 1. 9. 2009, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljub
ljana, Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb 2009/2010
1 Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2 Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podeljevanje
subvencij za zaposlitev brezposelne osebe
za polni delovni čas, za obdobje 18 mesecev. Pred zaposlitvijo mora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno
usposabljanje na delovnem mestu.
Pred vključitvijo v usposabljanje mora
izvajalec brezposelno osebo napotiti na
zdravniški pregled, ki ga mora oseba tudi
opraviti. Prav tako mora izvajalec osebo zavarovati za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni.
Ciljna skupina javnega razpisa so:
– dolgotrajno brezposelne osebe, tj. osebe, ki so bile več kot 12 mesecev v zadnjih
16 mesecih prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb
ali v evidenci oseb, vključenih v programe
aktivne politike zaposlovanja.
3 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati odliv
brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb.
Cilj je zaposliti 1000 oseb, od tega predvidoma 600 žensk (60%).
4 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidirajo pravne
in fizične osebe (tako tržni kot tudi netržni
delodajalci).
Dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev za izbrane tržne subjekte oziroma
vlagatelje predstavljajo pomoč po pravilu
»de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu izvajalcu (delodajalcu) na podlagi tega pravila ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00
EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Za izbrane delodajalce, ki so opredeljeni
kot netržni, ta sredstva ne predstavljajo državne pomoči.
Opredelitev tržnosti oziroma netržnosti
subjekta/delodajalca je potrebna že v postopku pred izdajo sklepov o izbiri. Ker za
tržne subjekte prejeta sredstva predstavljajo
pomoč po pravilu »de minimis«, se o nakazanih sredstvih tem subjektom poroča Ministrstvu za finance, ki o tem vodi evidenco.
Pri opredelitvi kriterija ne/tržnega delodajalca vlagatelji/delodajalci upoštevajo naslednjo sprejeto definicijo: »Netržni subjekt za
namen izvajanja ukrepov APZ/ESS je delo-
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dajalec, pri katerem čisti prihodki poslovnega izida od prodaje dosegajo manj kot 50%
poslovnih odhodkov. Upošteva se zadnji izkaz poslovnega izida za zadnje poslovno
leto (ki je bil oddan službi AJPES)«.
Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se
presoja na podlagi izjave, ki je del razpisne
dokumentacije. Ostali subjekti/vlagatelji, ki
ne bodo predložili izjave o netržnosti, se
bodo po javnem razpisu šteli za tržne vlagatelje. V primeru, da gre za novoustanovljeno
podjetje, ki v času oddaje vloge na ta javni
razpis posluje manj kot eno leto, dodeljena
sredstva za subvencijo za zaposlitev po tem
razpisu predstavljajo pomoč po pravilu »de
minimis«.
Vlagatelj se lahko za več zaposlitev prijavi na več odpiranj, vendar bo na podlagi
odobrenih vlog lahko zaposlil največ pet (5)
brezposelnih oseb.
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve in zaradi
izredne odpovedi iz krivdnih razlogov na
strani delavca, razen iz razloga negativne
ocene poskusnega dela,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili določil pogodbe o nenamenski porabi
sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da niso prejeli, niti niso v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev in sredstev
Evropske unije za zaposlitev brezposelne
osebe, s katerimi bi skupaj s subvencijo
za zaposlitev presegli skupne stroške zaposlitve posamezne vključene osebe (dvojno
financiranje),
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji.
Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji
dokazati izpolnjevanje pogojev z izjavo, ki je
v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih
dajatvah v Republiki Sloveniji bo vlagatelj
dokazal s potrdilom davčnega urada, ki ob
vložitvi vloge ni starejše od 30 dni. Zavod
lahko preveri vse izjave vlagatelja z vpogledom v uradne evidence.
Vsak delodajalec se lahko prijavi na
Centralno službo Zavoda. Projekt na ravni
izvajalca je delodajalec, ki se lahko za več
subvencioniranih zaposlitev prijavi na več
odpiranj, vendar bo na podlagi odobrenih
vlog lahko zaposlil največ pet brezposelnih
oseb. Zavod bo z njim za prvo izbrano vlogo sklenil Pogodbo o izvajanju programa
dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010
(v nadaljevanju: pogodba o izvajanju programa), za preostale izbrane vloge pa anekse
k tej pogodbi.
Izbrani izvajalci (delodajalci), s katerimi
bo na podlagi vloge po tem razpisu pogodba
že sklenjena, morajo ob predložitvi nove vloge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še naslednja pogoja:
– da so realizirali vse zaposlitve iz že
sklenjenih pogodb o izvajanju programa
oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili,
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da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti
in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe
o izvajanju programa realizirali morebitna
vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev.
Na javnem razpisu bodo izbrani izvajalci,
ki se v svojih projektih ukvarjajo:
– z zmanjševanjem socialnih tveganj za
najbolj ranljive skupine in socialno izključene. To so predvsem projekti, v katerih se
izvajalci ukvarjajo z invalidi, z mladimi, ki se
spopadajo s težavami v socialni integraciji
in odraščanju (mladi z manj priložnostmi
oziroma osipniki), brezdomci, z zaporniki,
migranti, z zmanjševanjem revščine, s preprečevanjem nasilja nad otroki in ženskami,
z organiziranjem preživljanja prostega časa
mladih, s preprečevanjem trgovine z ljudmi
ipd;
– s krepitvijo vseh oblik varnosti, doslednim spoštovanjem človekovih pravic,
preprečevanjem diskriminacije in aktivnim
zagotavljanjem enakih možnosti,
– z mediacijo na različnih področjih;
– z motivacijo in poklicno orientacijo
brezposelnih oseb, načrtovanjem kariere ter
usposabljanjem in izobraževanjem;
– s projekti na področju kulture (ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine, povečanje javne dostopnosti kulturno umetniških
programov in prireditev ter podpiranje kulturnega razvoja);
– s področjem razvoja podeželja in turizma na ekoloških kmetijah (razvoj in vključevanje naravovarstvenih vsebin, ekogradnja,
ekočistila, trajnostno ravnanje z vodo in
energijo, recikliranje odpadkov …);
– z varovanjem okolja.
5 Merila za izbor
Merilo za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno
mesto primerno za ciljno skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje)
v območju, v katerem bo delodajalec usposabljal in zaposlil brezposelno osebo.

50 točk

2. Usposabljanje in zaposlitev bosta realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območij
z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

10 točk

3. Usposabljanje in zaposlitev bosta realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območij
z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

7 točk

4. Usposabljanje in zaposlitev bosta realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območij
z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

3 točke

5. Delež brezposelnih iz ciljne skupine dolgotrajno brezposelnih oseb v območni službi Zavoda glede na sedež
delodajalca oziroma organizacijsko enoto delodajalca (preglednica priložena v razpisni dokumentaciji – točka 2.3. –
obrazložitev meril).

0,5-6 točk

6. Na delovno mesto, na katerem bosta realizirana usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je delodajalec
pripravljen zaposliti invalida .

5 točk

7. Na delovno mesto, na katerem bosta realizirana usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je delodajalec
pripravljen zaposliti žensko.

5 točk

Maksimalno število točk

76

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo projekti za delovna mesta,
ki bodo ocenjena z najmanj 50,5 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za

50,5
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo zbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se prednostno izberejo vloge
vlagateljev, ki še niso bili izbrani na tem
razpisu. V primeru, da le-teh ni, se izvede
žrebanje.
6 Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, programa »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb
2009/2010«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje javnega razpisa, znaša
skupaj 15.555.000,00 EUR, od tega:

2009
2010
2011
Skupaj

6849 – sredstva ESS
(85%)
235.875,00
6.610.875,00
6.375.000,00
13.221.750,00

6998 – sredstva SLO
(15%)
41.625,00
1.166.625,00
1.125.000,00
2.333.250,00

Skupaj
277.500,00
7.777.500,00
7.500.000,00
15.555.000,00

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskih
letih 2009, 2010 in 2011. Izvajalci morajo zagotoviti, da višina vseh prejetih javnih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe (dvojno
financiranje). Kršitev tega načela pomeni
nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev z zakonitimi
obrestmi.
Okvirna razdelitev sredstev po Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje:
Območna služba ZRSZ
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje

Sredstva
1.798.158
724.863
734.196
3.392.546
2.622.573
1.837.046
536.648
857.081
615.978
727.974
553.758
1.154.181

Obdobja sklepanja pogodb, upravičenosti stroškov, izdatkov ter izplačil
Obdobje sklepanja pogodb upravičenca z izvajalci
Obdobje sklepanja pogodb upravičenca z BO
Obdobje sklepanja pogodb o zaposlitvi
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti izdatkov/izplačil iz proračuna

1. 8. 2009–31. 12. 2010
1. 8. 2009–28. 2. 2011
1. 9. 2009–31. 3. 2011
1. 8. 2009–31. 10. 2011
1. 8. 2009–31. 12. 2011

7 Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa
V času izvajanja usposabljanja na delovnem mestu, je upravičen strošek strošek
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zdravniškega pregleda, stroški dodatka za
prevoz in aktivnost. Upravičen strošek je
prav tako subvencija za zaposlitev, ki znaša
15.000,00 EUR za zaposlitev za obdobje
18 mesecev.
Stroški izvajanja usposabljanja na delovnem mestu:
– Stroške opravljenega zdravniškega
pregleda Zavod povrne izvajalcu na podlagi
popolnega zahtevka za povračilo stroškov
ter dokazil o nastanku in plačilu teh stroškov.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
– Stroške dodatka za prevoz in aktivnost se izplača brezposelni osebi vključeni
v enomesečno usposabljanje na podlagi liste prisotnosti udeleženca usposabljanja, ki
ga potrdi izvajalec (delodajalec).
Subvencija za zaposlitev:
– Subvencija za zaposlitev za posamezno delovno mesto se izplača delodajalcu
v dveh enakih delih (po 7.500,00 EUR) po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in v rokih,
določenih v pogodbi o izvajanju programa
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010 na podlagi popolnega zahtevka ter s pogodbo določenimi
dokazili.
Dokazila, potrebna za izplačilo, način in
roki izplačil bodo določeni v pogodbi o izvajanju programa. Izplačila stroškov zdravniškega pregleda in subvencije za zaposlitev
bodo izvedena najkasneje v 120 dneh od
predložitve popolnega zahtevka za povračilo oziroma izplačilo, ki ga delodajalec naslovi na Centralno službo Zavoda. Izplačilo
dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz
bo izvedeno naslednji mesec po zaključku usposabljanja, kolikor bo lista prisotnosti
udeleženca usposabljanja na Zavod posredovana pravočasno.
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka za izplačilo je 31. 10. 2011.
Zahtevana dokazila za preverjanje upravičenosti izplačila stroškov:
Povračilo stroškov izvajanja usposabljanja na delovnem mestu:
a) Za povračilo stroškov zdravniškega
pregleda:
– kopija računa za opravljen zdravniški
pregled za udeležence,
– kopija dokazila o plačilu (TRR),
– kopija zdravniškega spričevala za udeležence.
b) Za povračilo stroškov dodatka za prevoz in aktivnost, ki se izplačajo brezposelni osebi vključeni v enomesečno usposabljanje, mora izvajalec do 5. v mesecu za
pretekli mesec izvedenega usposabljanja,
predložiti naslednja dokazila:
– lista prisotnosti udeleženca na usposabljanju.
Izplačilo subvencije za zaposlitev:
– kopija pogodbe o zaposlitvi,
– kopija obrazca M-1/M-2.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda izjavo:
– da je bila vključena oseba pri izvajalcu
zaposlena neprekinjeno 18 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi vključene osebe z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– da je vključeni osebi zagotovil plačo,
skladno s pogodbo o zaposlitvi, in ji izplačal
tudi druge prejemke, skladno z veljavnimi
predpisi, iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami,
– da je posamezni vključeni osebi plačal
vse davke in prispevke iz plače,

gatelje obvesti najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri-članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje vsako posamezno delovno
mesto v skladu z merili iz točke 5 »Merila za
izbor« javnega razpisa.
Strokovna komisija bo v postopku ocenjevanja vlog na podlagi vlagateljeve izjave
ugotovila ali gre za tržne ali netržne vlagatelje (delodajalce) in ta podatek označila
v Predlogu liste izbranih vlagateljev. Preverila bo tudi višino že prejetih pomoči po načelu »de minimis« v evidenci Ministrstva za
finance. Kolikor se v postopku preverjanja
razpoložljive kvote po načelu »de minimis«
ugotovi, da izvajalec ne more več prejeti
tovrstne pomoči, se ga izloči iz postopka
dodeljevanja sredstev oziroma iz Predloga
liste izbranih vlagateljev.
10 Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda. Vlagateljem izbranih delovnih
mest Centralna služba Zavoda posreduje
sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva na podpis pogodbe, nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev (228. člen Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna).
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 31. 12. 2010.
11 Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki
dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v vložišču Centralne službe Zavoda, v času
uradnih ur (od ponedeljka do petka, od 8.
ure do 15. ure).
12 Informacije: če katerikoli vlagatelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano
s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za oddajo vlog.
Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: antonija.pezdirc@ess.gov.si. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani Zavoda.
13 Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju programa izpolnjevali zahteve

– da bo hranil dokumentacijo v zvezi
s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po
izteku subvencionirane zaposlitve,
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ni presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe (dvojno financiranje),
– da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih
organov Republike Slovenije in Evropske
komisije,
– da je vodil ločen knjigovodski sistem ali
ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s predmetom pogodbe.
8 Roki za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna
služba, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljub
ljana (v nadaljevanju: Centralna služba Zavoda).
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Javni
razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«.
Vloge se oddajo v zaprti kuverti osebno
ali po pošti. Vloge morajo imeti na pisemski
kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke
III. razpisne dokumentacije oziroma morajo
biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi, ki so
navedeni v tabeli iz točke III. razpisne dokumentacije.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
naj se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj –
dopolnitev vloge – Javni razpis Spodbujanje
zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb
2009/2010«.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma označene kuverte se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev
vloge«.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po zadnjem roku za predložitev vlog.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Roki za predložitev vlog:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne
službe Zavoda, do zadnjega delovnega dne
v mesecu do 12. ure, v letih 2009 in 2010,
in sicer na:
– prvi rok – 30. 9. 2009,
– drugi rok – 30. 11. 2009,
– tretji rok – 29. 1. 2010,
– četrti rok – 31. 3. 2010,
– zadnji rok – 31. 5. 2010.
Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju vlog, razen v primeru,
ko zaradi razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru
se v Uradnem listu RS in na spletni strani
Zavoda objavi zaključek javnega razpisa.
Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku,
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
9 Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno tretji
delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog ob 13. uri v prostorih Centralne
službe Zavoda.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči,
da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vla-
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glede informiranja in obveščanja javnosti,
skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki so objavljena na: http://www.
euskladi.si.
14 Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske komisije, ki so pristojne za
izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-6052/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D, 26/09 (31/09 – popr.) in
59/09), 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 49/09), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Rebalansa proračuna RS za leto
2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Rb2009-1) (Uradni list RS, št. 59/09);
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744
dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001),
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 –
ZŠtip (63/07 – popr.), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08, 25/09), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4,
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006), Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008
in 2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169.
redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008
in 2009, ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265.
dopisni seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(objavljen na: http://www.ess.gov.si/slo/De
javnost/Programi/programi.htm),
Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe Komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (OJ L 371/2006), Priglašene sheme
pomoči po pravilu »de minimis« »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, številka priglasitve:
M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in
dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne
18. 5. 2009, Odločbe OP RČV/2/1/08-0MDDSZ, št. 3083-5/2008/272 o dodelitvi
sredstev za program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za
zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«, z dne 31. 8. 2009 in Pogodbe št. 2611-09-038408 o sofinanciranju
programa »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in
zaposli se!«, v okviru 2. razvojne prioritete
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih, prednostne usmeritve 2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, z dne
1. 9. 2009, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
»Usposabljanje absolventov
na delovnem mestu in subvencija
za zaposlitev diplomantov / absolvent –
aktiviraj in zaposli se!«
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilj javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je aktiviranje študentov v času absolventskega staža tako,
da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem mestu in s tem pridobitev
znanj in veščin za lažjo vključitev v delo
ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov
s pomočjo subvencije za zaposlitev. Program bo med drugim preprečeval prehod
mladih v odprto brezposelnost in prispeval
k učinkovitejšemu vključevanju diplomantov
na trg dela, omogočal pa bo tudi povezovanje gospodarstva in izobraževalne sfere
ter ustvarjanje in krepitev socialne mreže
za diplomante ter tako posredno vplival na
krajši čas študija in hitrejšo vključitev mladih
na trg dela.
Cilj javnega razpisa je izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in povečati
njihovo konkurenčnost na trgu dela.
3. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je usposabljanje študentov v času absolventskega staža
na delovnem mestu, ustreznem njihovi smeri in ravni izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni
čas za obdobje 6 mesecev.
Absolventski staž se za namen tega razpisa definira kot obdobje 12 mesecev po
zaključku zadnjega semestra študija.
Ciljna skupina javnega razpisa so študentje v absolventskem stažu, ki zaključujejo vsaj VII. raven izobrazbe oziroma vsaj 2.
bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06, 15/08) in ki v času vključitve
v program »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli
se!« diplomirajo na vsaj VII. ravni izobrazbe
oziroma 2. bolonjski stopnji v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo
v skladu z določili tega javnega razpisa
usposabljale vključene osebe iz ciljne skupine na delovnem mestu, ki ustreza smeri in
ravni njihovega izobraževanja, in jih po zaključenem usposabljanju in diplomi zaposlile
za obdobje šestih mesecev.
Usposabljanje na delovnem mestu mora
potekati pod strokovnim vodstvom mentorja oziroma nadomestnega mentorja. Usposabljanje na delovnem mestu lahko traja
od najmanj enega do največ šest mesecev
oziroma do dneva, ko absolvent diplomira,
obsega pa lahko do 100 ur na mesec. Trajanje usposabljanja se določi glede na vlogo
izvajalca (delodajalca) in potrdilo fakultete
o trajanju absolventskega staža, ki ga delodajalec priloži vlogi.
Izvajalci (delodajalci) oddajo vlogo za izvedbo enega ali več programov usposabljanja, ki ga pripravijo za konkretnega oziroma
konkretne osebe iz ciljne skupine, s katerimi predhodno sklenejo Pogodbo o vključitvi
v program »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli
se!« (pogodba je priloga razpisne dokumentacije). V vlogi določijo čas trajanja usposabljanja ob upoštevanju zgoraj navedenih
okvirov in trajanje absolventskega staža posamezne osebe iz ciljne skupine. Izvajalec
(delodajalec) lahko pridobi podatke o osebah iz ciljne skupine, ki se želijo vključiti
v program, pri Študentski organizaciji Slovenije (http://www.studentska-org.si/).
Po uspešno končanem usposabljanju
na delovnem mestu izvajalec (delodajalec)
vključeni osebi iz ciljne skupine izda potrdilo
o opravljenem usposabljanju na delovnem
mestu, iz katerega mora biti razvidno katera znanja in veščine si je pridobila v času
usposabljanja.
Izvajalec (delodajalec) lahko uveljavi
subvencijo za zaposlitev diplomanta v okviru
tega javnega razpisa, ob upoštevanju vseh
pogojev razpisa, če:
– v roku 8 dni po zaključku študija/diplomiranju ter pred prijavo v evidenco brezposelnih oseb za 6 mesecev za polni delovni
čas zaposli diplomanta, ki je pri njem za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ključil program usposabljanja na delovnem
mestu in
– od dneva zaključka usposabljanja ni
preteklo več kot 6 mesecev.
Dodeljena sredstva za subvencijo za
zaposlitev za tržne subjekte oziroma vlagatelje predstavljajo pomoč po pravilu
»de minimis« v okviru sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, številka priglasitve:
M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in
dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne
18. 5. 2009, kar pomeni, da skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu izvajalcu (delodajalcu) na podlagi tega pravila ne sme preseči 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00 EUR
za podjetja v cestnoprometnem sektorju)
v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede
na obliko ali namen pomoči.
Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se
presoja na podlagi izjave, ki je del razpisne
dokumentacije. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, dodeljena sredstva
za subvencijo za zaposlitev predstavljajo
pomoč po pravilu »de minimis«.
Do pomoči niso upravičeni delodajalci,
ki:
– so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti, ki spada v primarno pro
izvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/tabe
la.aspx?cvn=3347),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine
v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju: SKD), ki je objavljena na http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine
v dejavnosti A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (SKD, veljavna od 1. 1.
2008 v skladu z Uredbo o spremembah in
dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti B – Rudarstvo (v skladu
s SKD).
Kolikor je delodajalec registriran tudi za
druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom
niso izločene, lahko pridobi subvencijo za
zaposlitev pod pogojem, da osebo zaposli
v teh drugih dejavnostih.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičene osebe iz ciljne skupine, ki se bodo samozaposlile v lastniški gospodarski družbi, ki jo
tudi osebno vodijo.
Vlagatelji (delodajalci) morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili določil pogodbe o nenamenski porabi
sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji ali da niso
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prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– da za stroške usposabljanja na delovnem mestu in denarnih dajatev vključenim
osebam, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, niso oziroma ne
bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov,
vključno s sredstvi Evropske unije (dvojno
financiranje),
– da niso prejeli, niti niso v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za
zaposlitev osebe, s katerimi bi skupaj s subvencijo za zaposlitev presegli skupne stroške zaposlitve posamezne vključene osebe
(dvojno financiranje),
– da v okviru pravila »de minimis«
ne bodo presegli 200.000,00 EUR (oz.
100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– da bodo v času izvajanja usposabljanja na delovnem mestu zagotovili ustrezno
strokovno vodstvo (mentorja oziroma nadomestnega mentorja),
– da bodo zagotavljali varnost in zdravje
pri delu v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
– da se strinjajo z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih
stroškov mentorja oziroma nadomestnega
mentorja,
– da vključene osebe, v času vključitve
v usposabljanje na delovnem mestu, pri njih
ne bodo opravljale del po drugi pravni podlagi (delo preko študentske napotnice, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe …),
– da podpišejo soglasje, da za namen
tega javnega razpisa dovoljujejo, da Zavod
o izpolnjevanju pogojev pridobi podatke iz
uradnih evidenc. V primeru, da vlagatelj
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša,
mora ustrezna dokazila predložiti sam.
Navajanje neresničnih podatkov ima
lahko za posledico materialno in kazensko
odgovornost.
Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji dokazati izpolnjevanje pogojev z izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji
bo vlagatelj dokazal s potrdilom davčnega
urada, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejše od 30 dni. Zavod lahko preveri vse
izjave vlagatelja z vpogledom v uradne evi
dence.
Projekt je izvajalec (delodajalec), izbran
na javnem razpisu, z vsemi vključenimi osebami iz ciljne skupine. Izvajalec (delodajalec) se lahko prijavi na več odpiranj, vendar
bo na podlagi odobrenih vlog lahko v usposabljanje na delovnem mestu ter v subvencionirano zaposlitev vključil največ pet oseb.
Zavod bo z njim za prvo izbrano vlogo sklenil Pogodbo o izvajanju projekta v okviru
programa »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli
se!«, za preostale izbrane vloge pa anekse
k pogodbi.
Izbrani izvajalci (delodajalci), s katerimi
bo na podlagi vloge po tem razpisu pogodba
že sklenjena, morajo ob predložitvi nove vlo-
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ge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še naslednja pogoja:
– da so realizirali vse vključitve iz že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru
programa »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli
se!«, oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili, da usposabljanj oziroma zaposlitev ni
mogoče realizirati v celoti in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa
»Usposabljanje absolventov na delovnem
mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«, realizirali morebitna vračila sredstev, za katera
je Zavod že izstavil terjatev.
Zavod si pridržuje pravico, da v okviru vloge zniža število ali trajanje predlaganih vključitev, če oceni, da vloga ni skladna
s predlagano vsebino, kadar vlagatelj po
pozivu ne dokaže, da je vloga utemeljena.
Zavod lahko vlogo zavrne, če je delodajalec
enako ali podobno usposabljanje že izvajal,
pa ni prišlo do zaposlitve iz razlogov na strani delodajalca.
5. Merila za izbor

Merila za izbor vsakega predlaganega programa usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane
zaposlitve znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Vsebina usposabljanja – ali je usposabljanje ustrezno smeri in ravni izobraževanja, ki ga študent
v absolventskem stažu zaključuje, ali je usposabljanje usmerjeno v pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti in
delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu.

30 točk

2. Ustreznost delovnega mesta – ali je delovno mesto ustrezno glede na pridobljeni naziv poklicne oziroma
strokovne izobrazbe študenta/diplomanta, ki zaključuje oziroma bo zaključil vsaj VII. raven izobrazbe oziroma
vsaj 2. bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08).

30 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja.

10 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja.

7 točk

5. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja.

3 točke

6. Delovno mesto, na katerem bo realizirano usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za
zaposlitev invalidov oziroma drugih funkcionalno oviranih oseb.

5 točk

7. Delovno mesto, na katerem bo realizirano usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za
zaposlitev žensk.

5 točk

Maksimalno število točk

80 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

60 točk
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Zavod sprejme vlogo tistega izvajalca
(delodajalca), ki izpolnjuje vse zahtevane
pogoje, in ki v okviru meril za izbor dosega
najmanj minimalno število (60) točk.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog od
razpoložljivih sredstev, izbrana tista usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve, ki bodo zbrala višje število
točk. V primeru, da bodo usposabljanja na
delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve ocenjena z enakim številom točk, se
prednostno izberejo vloge vlagateljev, ki še
niso bili izbrani na tem razpisu. V primeru, da
le-teh ni, se izvede žrebanje. Žrebu lahko pri-
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sostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se
obvesti vlagatelje pisno. Žrebanje nadzirajo
člani strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Zavoda.
Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija
za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje programa, znaša skupaj
2.700.000,00 EUR, od tega:

Leto

PP 6849 – sredstva ESS
(85%) v EUR

PP 6998 – sredstva LU
(15%) v EUR

2009

104.652,00

18.468,00

123.120,00

2010

1.884.348,00

332.532,00

2.216.880,00

2011

306.000,00

54.000,00

360.000,00

2.295.000,00

405.000,00

2.700.000,00

Skupaj

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskih
letih 2009, 2010 in 2011.
Obdobja sklepanja pogodb, upravičenosti stroškov, izdatkov ter izplačil
Zavod RS za zaposlovanje bo sklepal
Pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli
se!« z izbranimi izvajalci (delodajalci) do
30. 6. 2010.
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka izvajalca (delodajalca) za povračilo stroškov usposabljanja na delovnem
mestu in denarne dajatve vključenim osebam je 20. 1. 2011 (31. 12. 2010 zaključek
zadnjega usposabljanja).
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka izvajalca (delodajalca) za plačilo
subvencije za zaposlitev je 15. 7. 2011.
7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru programa
Upravičeni stroški, ki se krijejo v okviru
programa, so:
a) stroški usposabljanja na delovnem
mestu in denarne dajatve vključenim osebam, ki zajemajo:
1. strošek zdravniškega pregleda v višini
dejansko nastalih in plačanih stroškov,
2. strošek mentorja oziroma nadomestnega mentorja do višine 100,00 EUR/mesec, ne glede na število vključenih oseb, ki
jih le-ta usposablja,

Skupaj
v EUR

69 / 4. 9. 2009 /

Stran

2273

3. strošek dodatka za aktivnost v višini
3,00 EUR/uro dejanske prisotnosti v programu.
Kolikor je celotno usposabljanje krajše
od 100 ur, vključena oseba ni upravičena do
dodatka za aktivnost.
b) subvencija v višini 2.000,00 EUR za
zaposlitev vključene osebe za obdobje 6
mesecev in se izplača izvajalcu (delodajalcu) po zaposlitvi diplomanta.
Zavod povrne upravičene stroške izvajalcu (delodajalcu) na podlagi popolnega zahtevka ter dokazil o nastanku in plačilu teh
stroškov. Podrobnejši podatki o načinu obračuna upravičenih stroškov, dokazovanju
le-teh in rokih izplačil so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
8. Roki za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna
služba, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljub
ljana (v nadaljevanju: Centralna služba Zavoda).
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis »Usposabljanje absolventov
na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in
zaposli se!«.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti in
morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno
izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije oziroma vključevati vse elemente,
ki so navedeni v tabeli iz točke III. razpisne
dokumentacije.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Usposabljanje
absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent
– aktiviraj in zaposli se!«
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma označene kuverte se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev
vloge«.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Roki za predložitev vlog:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne
službe Zavoda, do zadnjega delovnega dne
v mesecu v letih 2009 in 2010, in sicer:
– na prvi rok: do dne 30. 9. 2009 do 12.
ure,
– na drugi rok: do dne 30. 11. 2009 do
12. ure,
– tretji rok: do dne 29. 1. 2010 do 12.
ure,
– na zadnji rok: do dne 31. 3. 2010 do
12. ure.
Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi
razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda
objavi zaključek javnega razpisa. Vloge, ki
bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno tretji delovni dan po roku, določenem za predložitev
vlog ob 13. uri v prostorih Centralne službe
Zavoda.
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Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči,
da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se
vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vlogo, ki je vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje vsako predlagano usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev v skladu z merili iz točke 5
»Merila za izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem datumu, ki je določen kot rok za
oddajo vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletni strani Zavoda. Vlagateljem izbranih
usposabljanj na delovnem mestu in subvencioniranih zaposlitev Centralna služba Zavoda posreduje sklepe o izboru in jih pozove
na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 30. 6. 2010.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki
dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v vložišču Centralne službe Zavoda, v času
uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8.
ure do 15. ure).
12. Informacije: če katerikoli vlagatelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za oddajo vlog.
Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi
na Zavodu na naslov: Valentina.ZadravecPredovnik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo
objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju programa izpolnjevali zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
skladno z Navodili Organa upravljanja za
informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena
na: http://www.euskladi.si.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za
izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu
in subvencija za zaposlitev diplomantov /
absolvent – aktiviraj in zaposli se!« zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse
relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 330-0013-2009/1(4)
Ob-5950/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009 (Uradni list RS, št.
126/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07)
(v nadaljevanju: pravilnik) občinska uprava
Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2009
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1.

Višina
sredstev

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo (ukrep 1)

9.000,00 EUR

Skupaj

9.000,00 EUR
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).
Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z odlokom o proračunu Občine
Vojnik za leto 2009.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
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Okvirna višina sredstev znaša 9.000,00
EUR.
Predmet pomoči:
1. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali

Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Razpis je odprt do ponedeljka, 5. 10.
2009.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu
2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
ponedeljka, 5. 10. 2009 do 15. ure v zaprtih kuvertah, s pripisom »Javni razpis za
kmetijstvo 2009« na naslov Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odpiranju vlog.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan
Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog
v sredo, 7. 10. 2009.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča
direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom,
na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za
katera so sredstva namenjena. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 8 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun na podlagi
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na ukrep. Zahtevek in
pogodba morata biti dostavljena na občino
najkasneje do petka, 13. 11. 2009.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti
za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo
biti z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa za ukrep in

– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek ali GERK z označeno površino
predvidenih agromelioracij;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje
v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
– minimalni znesek pomoči znaša 200
EUR maximalni znesek pa 1.000 EUR.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
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po datumu, 13. 11. 2009 komisija ne bo
upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Mesto oddaje vloge
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu občinske uprave Občine Vojnik od
dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.
vojnik.si).
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur:
ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 12. ure
od 8. do 12. ure in
od 13. do 16.30
od 8. do 12. ure

IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/78-00-620 (Irma Blazinšek) ali v prostorih občinske uprave Občine Vojnik.
Občina Vojnik
Št. 35401-0018/2009-1
Ob-5951/09
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, objavlja na podlagi 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 in 126/07), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Zreče (Uradni list RS, št. 55/09), 9. člena
Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja
pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 27/97 in 66/09) in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št.
31/97, 119/05 in 16/07)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopaliških storitev in
pogrebne dejavnosti
1. Koncedent: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopaliških storitev
in pogrebne dejavnosti na naslednjih pokopališčih: Zreče, Gorenje pri Zrečah, Stranice
in Skomarje.
3. Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališč in zajema naslednje dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– dela, ki so posebej dogovorjena z upravljalcem pokopališč.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Koncesionar je za koriščenje koncesije za opravljanje dejavnosti občini dolžan plačati 3%
od plačane vrednosti opravljenih storitev.
Plačilo se opravi dvakrat na leto, prvič najkasneje do 30. 6. in drugič najkasneje do
31. 12. tekočega leta. Koncesionar je dolžan ob vsakem plačilu podati občini poročilo
o opravljenih storitvah.
6. Minimalni tehnični, kadrovski in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
pridobitev koncesije so naslednji:
– je registriran za izvajanje razpisane
dejavnosti in ima za to potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih organov,
– predložiti je potrebno dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja
in izkušnje za izvajanje prevzetih del,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– pripraviti in predložiti je potrebno program izvajanja dejavnosti in ceno storitev.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen
dokument,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o referencah,
– izjavo o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije in parafirano pogodbo,
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– reference ponudnika:
brez referenc: [0 točk]
z referencami (če je ponudnik že
opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti): [20 točk],
– kadrovska usposobljenost in znanje
oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane javne službe [40 točk],

– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja razpisane javne službe [20
točk],
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev [20 točk].
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo
dosegel najvišje število točk.
V primeru, da več ponudnikov doseže
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu kadrovska
usposobljenost in znanje oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane javne službe.
9. Postopek javnega razpisa: postopek
vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Strokovna komisija o izbiri
koncesionarja pripravi poročilo. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z odločbo. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine
župan.
10. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije sta Gregor Kovačič in Simona Črešnar (tel. 03/757-17-00)
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
11. Rok za predložitev ponudb: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče z oznako »Ne
odpiraj – Javni razpis koncesija za opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti«, na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Zreče prispeti
najkasneje do 29. 9. 2009 do 12. ure.
12. Pravica razpisovalca v zvezi s postopkom izvedbe javnega razpisa: komisija
pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire
določi, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Določi lahko, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka določen ali nedoločen čas.
13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na sedežu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče.
14. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 29. 9. 2009 ob 13. uri v prostorih
Občine Zreče. Pri odpiranju ponudb smejo
biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se izločijo in nadaljnje obravnave.
16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Zreče
Št. 41407-1/2009
Ob-5952/09
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2009
(MUV, št. 17/09)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe in
odpiranje novih delovnih mest v Občini
Pesnica za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za namen prehoda iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brezposelnosti v samozaposlitev ter odpiranje novih delovnih mest skladno s pravili
o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
1. Upravičenci(ke) po tem razpisu so fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS,
Uradu za delo Pesnica in izpolnjuje naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Občine
Pesnica,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 11. 2008 do 31. 10. 2009, kot samostojni
podjetniki posamezniki, katerih dejavnost
mora pomeniti edini in glavni poklic ozirom
kot ustanovitelji ali soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju,
– poslovni sedež na območju Občine
Pesnica.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Občine Pesnica v preteklih letih,
niso upravičene do finančnih sredstev po
tem razpisu. Sofinancirana samozaposlitev
mora trajati najmanj 12 mesecev. Nepovratna finančna sredstva za samozaposlitev se bodo nakazala podjetju zaposlitve
upravičenca(ke).
2. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so samostojni
podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Do sredstev
je podjetje upravičeno, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– zaposlitev registrirane brezposelne
osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Uradu delo Pesnica,
– zaposlena oseba mora imeti stalno
prebivališče na območju Občine Pesnica,
– nova zaposlitev mora povečati skupno število zaposlenih nad najvišjim stanjem
v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2009 na proračunski
postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 59.000 EUR.
Posamezni upravičenec(ka) lahko pridobi finančna sredstva do največ 5 minimalnih
plač za samozaposlitev oziroma po posamezni zaposlitvi na novo delovno mesto.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec(ka), odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa,
in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je)
upravičenec(ka) dobil za namene samozaposlitve/zaposlitve.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 3. 11. 2009.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je treba v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga razpis samozaposlitev/zaposlitev« dostaviti na naslov Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani mora
biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana v sprejemni pisarni Občine
Pesnica, do vključno 3. 11. 2009, do 12. ure
oziroma poslana po pošti s poštnim žigom
do vključno 2. 11. 2009.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge
odpirala/obravnavala 3. novembra 2009, ob
13. uri, ko bo tudi odločila o vseh upravičencih. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo
prispele po 3. novembru 2009, se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 16. novembra
2009.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Občine Pesnica, www.pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 02/65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 41407-2/2009
Ob-5953/09
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2009
(MUV, št. 17/09)
razpis
za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja podjetnikov in zaposlenih
v podjetjih v Občini Pesnica za leto
2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje in izobraževanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih skladno s pravili o dodeljevanju pomoči
de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na
območju Občine Pesnica,
– podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža v občini, vendar investirajo na območju
občine.
Za podjetja se pri tem štejejo:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10
zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, vrednost aktive ne
presega 2.000.000 EUR),
– malo podjetje (zaposluje manj kot 50
zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR, vrednost aktive ne
presega 4.400.000 EUR),
– srednje podjetje (zaposluje manj kot
250 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 35.000.000 EUR, vrednost aktive
ne presega 17.500.000 EUR).
Upravičenci morajo imeti izdelane letne
programe usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih delavcev, ki vsebujejo vrste programov, število udeležencev in predvidene
stroške.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki so se izvajali v obdobju od
1. 11. 2008 do 31. 10. 2009, na podlagi dokazil o nastanku stroškov (kopije računov,
pogodb, vstopnic, kart, potnih nalogov) in
dokazil o plačilu stroškov.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2009 na proračunski
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postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 21.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100%
upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dejavnostjo podjetja,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dejavnostjo
podjetja,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dejavnostjo podjetja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, lahko posamezni upravičenec
pridobi finančna sredstva do največ 1.000
EUR. Dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, bo odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa, in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je) upravičenec dobil za namene po tem razpisu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 3. 11. 2009.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je treba v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga razpis izobraževanje« dostaviti na naslov Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru. Na hrbtni strani mora biti napisan
naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno
prispela vloga je tista, ki je osebno oddana v sprejemni pisarni Občine Pesnica do
vključno 3. 11. 2009, do 12. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno
2. 11. 2009.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija,
ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge odpirala/obravnavala 3. novembra 2009, ob 13. uri,
ko bo tudi odločila o vseh upravičencih. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 dni
od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po 3. novembru 2009,
se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 16. novembra
2009.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Občine Pesnica, www.pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 02/65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 430-24/2009
Ob-5965/09
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 49/09), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009 (Uradni list RS, št.
121/08) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in akcij v Občini Sežana za leto 2009
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 2009 v Občini Sežana,
proračunska postavka 180501 – Mladinski
projekti in akcije.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo
kvalitetnih in inovativnih mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju
mladih.
Občina Sežana sofinancira projekte in
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti,
nenasilju med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in
podjetnost mladih,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim
bivališčem v občini.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.
Prioritetna področja za sofinanciranje
mladinskih projektov oziroma akcij v letošnjem letu niso posebej določena.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij
je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija
z namenom zagotavljanja boljših pogojev
za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma
skupina najmanj 5 mladih, ki imajo svojega
vodjo projekta oziroma akcije ali
– izjemoma posamezni ustvarjalec za
projekte in akcije, ki so širšega pomena,
v javnem interesu občine in pomembne za
promocijo občine ob hkratnem promoviranju
mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne
umetnosti, pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.
Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimalno 5 aktivnih udeležencev – mladih. Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj
s strokovno usposobljenimi izvajalci z referencami na področju mladinskega dela.
Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega udeleženca – ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte
alinee prejšnjega odstavka te točke. Glede
starostne meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma posamezni ustvarjalci
morajo ob prijavi dosegati vsaj starost 15
let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno
starost 29 let.
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Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami),
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS,
št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot
verske skupnosti,
– pravne osebe in organizacije, ki so
registrirane po Zakonu o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami)
ter
– pravne osebe, ki izvajajo programe,
namenjene mladim in katerih programski
stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru posebnih
proračunskih postavk.
5. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij
morajo zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo
v skladu z veljavno zakonodajo,
– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti
v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega
pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in
lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih
virov in pričakovano financiranje na podlagi
tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti
enaki odhodkom,
– da predmet predložene vloge ni bil in
ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge
postavke proračuna Občine Sežana,
– takšno notranjo organizacijsko shemo,
ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega projekta oziroma akcije,
– v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene obveznosti do Občine Sežana na
podlagi razpisa iz predhodnega leta, če so
na njem sodelovali ter občinski upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji aktivnosti v preteklem letu,
– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim v starosti od 15 do
29 let,
– da se projekt oziroma akcija izvaja
na območju Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali
programskega povezovanja) in je v javnem
interesu Občine Sežana,
– da je projekt oziroma akcija neprofitna
oziroma nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za svoje delo v okviru
projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih
sredstev Občine Sežana,
– da vsebina projekta oziroma akcije
ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalci mladinskih projektov in akcij
lahko predložijo do dva projekta oziroma
akciji letno.
Poleg pogojev iz prvega odstavka te točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino
izvajalcev spadajo):
a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na območju Občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo
alineo 3. člena tega pravilnika;

– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem
pravilnikom. Kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnost,i namenjene predvsem
za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom, mora izkazati aktivno skupino najmanj petih mladih, ki bo projekt vodila in ima
svojega vodjo, ki ga izberejo izmed sebe.
Eden izmed udeležencev oziroma članov
projektne skupine je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami na področju
mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od
29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina
obsegati najmanj šest članov;
– so registrirani za izvajanje aktivnosti na
področju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj petih aktivnih izvajalcev oziroma udeležencev – mladih, ki izmed sebe izberejo
vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden
izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko strokovno usposobljen
izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let,
vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina obsegati
najmanj šest članov. Vsaj polovica članov
mora biti občanov Občine Sežana;
c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima
stalno bivališče v občini; posameznik – mlad
ustvarjalec ima stalno bivališče v občini;
– posameznik – mlad ustvarjalec izkazuje ustrezne reference na svojem področju;
– projekt oziroma akcija ima širši javni
interes ter se nanaša na promocijo občine
ob hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev;
– projekt oziroma akcija vključuje lahko
tudi samo ustvarjalca, katerega projekt se
tiče – v tem primeru je le-ta hkrati tudi vodja
projekta.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba,
ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
6. Merila za vrednotenje projektov in akcij so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09).
7. Višina razpisanih sredstev znaša
9.500,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2009.
8. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
9. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je od dneva objave dosegljiva na spletni
strani Občine Sežana http://www.sezana.si
in na sedežu Občine Sežana, Partizanska
4, Sežana.
10. Informacije in pojasnila
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 21B),
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.
Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si. Dodatne
informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (nina.ukmar@sezana.si). Odgovori bodo objavljeni na omenjeni spletni strani.
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Občina Sežana bo organizirala informativne dneve v zvezi z razpisom, in sicer:
v petek, 18. septembra 2009, ob 10. uri
ter
v soboto, 19. septembra 2009, ob 10.
uri
v prostorih Mladinskega centra Podlaga, Kosovelova 4 b, v Sežani.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini
Sežana za leto 2009˝ in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje mladinskih projektov in akcij
v Občini Sežana 2009«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci
projektov oziroma akcij bodo v osmih dneh
po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. Kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se bo štelo, da so odstopili od javnega
razpisa.
Občina Sežana
Št. 371-55/2009-4
Ob-6016/09
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in sprem.) in 15., 16. in 17.
člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/00) in
drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
lokalnih cest v Občini Šentrupert
1. Koncedent: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih lokalnih cest v Občini Šentrupert.

3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih
cest in tistih kategoriziranih občinskih cest, po
katerih se opravlja javni prevoz šoloobveznih
otrok v Občini Šentrupert, naštetih v Odloku
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Šentrupert (Uradni list RS, št. 63/08).
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2014. Koncesijsko razmerje začne veljati
z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih
strank. Predviden pričetek izvajanja del je
1. januar 2010.
5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik
predložiti je določena v razpisni dokumentaciji koncendenta.
6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja:
– ponudbeno vrednost za razpisana dela
po enoti,
– reference ponudnika,
– način plačila,
– fiksnost cen.
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila
o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 2. 10. 2009, v času
uradnih ur v prostorih občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina
za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Šentrupert št. 01411-0100021185,
odprt pri UJP Novo mesto.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja
občinskih lokalnih cest«, v roku 30 dni od
objave javnega razpisa na naslov: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Šentrupert. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naslov pošiljatelja. Pri izbiri koncesionarja
bodo upoštevane le pravilno opremljene in
popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele do navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo v roku 5
delovnih dni od zaključka javnega razpisa.
Ponudniki bodo o datumu in uri odpiranja
obveščeni naknadno. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pisno na pisni zahtevek na naslovu naročnika
z oznako »Ne odpiraj – vprašanja – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, in
sicer v roku oddaje ponudb.
Občina Šentrupert
Ob-5988/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 6, Laško
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
gradnjo objekta Terme Laško – III. faza:
Kongres hotel
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dokončanje objekta
Terme Laško – III. faza: Kongres hotel in
zajema gradbeno-obrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela. Posamezna
dela so razdeljena na naslednje sestave:
1. Ureditev fasade in vgradnja stavbnega pohištva
2. Ureditev kongresnega centra
3. Ureditev sobnega dela.
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2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci, št. projekta: 02-2008/A.
3. Vsebina ponudbe
3.1. podatki o ponudniku
3.2. ponudbeni predračun
3.3. plačilni pogoji
3.4. terminski plan izvedbe
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni pričetek del: 12. 10. 2009.
5. Orientacijska vrednost investicije:
15.000.000,00 EUR + DDV.
6. Način obračuna
Varianta 1: po dejanskih količinah ter
enotnih in fiksnih ponudbenih cenah.
Varianta 2: ključ v roke.
7. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij
v roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Naročnik bo 100% nespornega pogodbenega zneska poravnal na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku 30 dni po
potrditvi.
Varianta 3:
Po ponudbi izvajalca.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri
Andreju Kaluži v Thermana d.d. Laško na
tel. 03/423-23-00 po predhodni najavi vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi
zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki
ne bodo na zgoščenki in za katere se bo
v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg
zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo na
naslovu Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po
predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d.
Laško na telefonski številki 03 423 2300
in odkupom za vsa razpisna dela po ceni
1.500,00 EUR + DDV oziroma za posamezen sklop del znotraj rekapitulacije po ceni
500,00 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko
dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu.
Znesek za odkup dokumentacije nakažite
na transakcijski račun pri Banki Celje št.
06000-0003712586.
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Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Gradnja objekta Terme Laško – III.
faza: Kongres hotel« in s polnim naslovom
ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov:
Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270
Laško, do petka, 25. 9. 2009, do 12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka
razpisa. Investitor v nobenem primeru ne
krije stroškov priprave ponudb ali odkupa
razpisne dokumentacije. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d.,
družba dobrega počutja
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Javne dražbe
Št. 478-39/2009(1716-03)
Ob-5966/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
1. 2-sobno stanovanje št. 5 v izmeri
62,40 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij
12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394
k.o. Sveti Jurij – prazno.
2. 2-sobno stanovanje št. 9 v izmeri
67,43 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij
12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394,
k.o. Sveti Jurij – prazno.
3. 2,5-sobno stanovanje št. 3 v izmeri
82,69 m2 v pritličju na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci, ZKV 406/6, k.o. Gornji
Petrovci – prazno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja:
1. za stanovanje št. 5 na naslovu Sveti
Jurij 12c, Rogašovci: 27.370,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €,
2. za stanovanje št. 9 na naslovu Sveti
Jurij 12c, Rogašovci: 30.855,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €,
3. za stanovanje št. 3 na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 36.125,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 24. 9. 2009 ob
10.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 22. 9.
2009 do 12.00 ure plačati varščino v višini:

1. za stanovanje št. 5 na naslovu Sveti
Jurij 12c, Rogašovci: 2.737,00 €
2. za stanovanje št. 9 na naslovu Sveti
Jurij 12c, Rogašovci: 3.085,50 €
3. za stanovanje št. 3 na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 3.612,50 €
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
a) za
stanovanje
pod
1.:
28
17116-299009-399035
b) za
stanovanje
pod
2.:
28
17116-299009-399036
c) za
stanovanje
pod
3.:
28
17116-299009-399037
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru z gospo Miro Prelec, tel.
02/522-43-33.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanji pod 1 in 2 sta zemljiško
knjižno in etažno neurejeni (etažna lastnina
na stavbi je vzpostavljena, vendar ne za
predmetni stanovanji);
– stanovanje pod 3 je zemljiškoknjižno
urejeno;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-25/2008
Ob-5954/09
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Trebnje, sprejetega na 28. redni seji dne 19. 8. 2009, objavlja ponovno

javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina na
Jamski ulici na Mirni, last Občine Trebnje, in
sicer zemljišče parc. št. 31/20 njiva v izmeri
2074 m2, vpisana pri vl. št. 1331 k.o. Mirna.
Osnovna namenska raba nepremičnine
je območje za poselitev.
Lokacija: ureditveno območje Roje,
v gradbeni celoti 3D po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna
(Uradni list RS, št. 68/05, 112/05 – popr.).
Na območju 3D so pred vsako gradnjo potrebne dodatne geološke raziskave. Pogoji
za poseganje v prostor in dovoljene gradnje
so določene v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna.
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno–kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine. Vrsta
pravnega posla je prodajna pogodba, ki
mora biti z najugodnejšim dražiteljem sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani javni
dražbi.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino parc. št.
31/20 k.o. Mirna je 40.000,00 EUR.
V navedeni ceni ni vključen davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 300 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral kupec poravnati na
transakcijski račun Občine Trebnje v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo pri pristojni zemljiški knjigi predlagana
vknjižba lastninske pravice na ime kupca.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 30. 9. 2009 v veliki
sejni sobi Občine Trebnje (pritličje), Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, z začetkom ob 9. uri.
VII. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
s sklicem: javna dražba 2 – Roje Mirna. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je
pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Trebnje varščino obdrži.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se var-
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ščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
Občina Trebnje obdrži vplačano varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Informacije o podrobnejših pogojih:
podrobnejše informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje pri Mateji
Povhe, tel. 07/34-81-144.
X. Ustavitev postopka: župan Občine
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
XI. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.
Občina Trebnje
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Razpisi delovnih mest
Ob-5968/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu
za gospodarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem in izobrazba pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«,
– znanje uradnega jezika,
– želeno znanje tujega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni

uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »TAJNO«.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za gospodarstvo, ga. Urška
Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 134
Ob-5997/09
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija, razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list.
RS, št. 12/91, št. 17/91, št. 55/92, št. 66/93,
št. 8/96, št. 36/00) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, št.
129/06, št. 118/06, št. 36/08, št. 58/09, št.
64/09 in št. 65/09) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z določbami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5 (op. še posebej določbe 53.,
107.a, 145. člena), št. 129/06, št. 118/06, št.
36/08 (še posebej določbe 18. in 19. člena),
št. 58/09 (op. še posebej določbe 3. in 9.
člena), št. 64/09, št. 65/09).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/kandidatka bo
imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zah-
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tevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo
o doseženem nazivu, potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev,
potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program
vodenja šole oziroma vizija razvoja in dela
šole), z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
in s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska
16, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija
Št. 1/DIR-2009-395
Ob-5998/09
Svet Zdravstvenega doma Šentjur na
podlagi sklepa 1. redne seje Sveta ZD z dne
26. 8. 2009 in 32. člena Statuta razpisuje
delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Šentjur.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih,
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference,
– da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta in teče od dneva izdaje soglasja občine
ustanoviteljice k imenovanju oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če
je bilo soglasje ustanoviteljice izdano prej.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3 b, 3230 Šentjur, z oznako: »Prijava na
razpis - Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma Šentjur
Ob-6017/09
Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
na podlagi šeste alineje 21. člena v zvezi z 32. členom Statuta Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., razpisuje
delovno mesto člana uprave (ž/m).
Splošni pogoji:
Kandidati/tke za funkcijo člana/ice uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo,
– imajo najmanj štiri leta izkušenj pri vodenju poslov finančne inštitucije oziroma
podjetja primerljive velikosti in dejavnosti
oziroma drugih primerljivih poslov, ki potrjujejo, da imajo potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti ter
znanje za uspešno opravljanje te funkcije,
– obvladajo najmanj slovenski in angleški jezik.
Posebni pogoji:
Kandidati/tke za člana/ice uprave morajo
predložiti program, ki vsebuje vizijo razvoja
Kapitalske družbe, d.d.
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Mandat člana/ice uprave traja pet let in je
lahko ponovno imenovan/a.
Člana/ico uprave imenuje skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejema Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, z oznako »Za nadzorni
svet – razpis«. Prijave morajo prispeti na
navedeni naslov najkasneje do dne 21. 9.
2009, do 12. ure.
Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o imenovanju člana/ice uprave obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju na skupščini Kapitalskega družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Morebitne dodatne informacije lahko kandidati/tke dobijo na naslovu: Kapitalska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119.
Nadzorni svet Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
Ob-6027/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08) ter sklepa 6. seje Sveta vrtca Trnovo,
Svet vrtca Trnovo razpisuje prosto delovno
mesto:
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Trnovo izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5 in 36/08) in 40. člena Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB2 in 25/08) ter 56. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08),
in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. da izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
Vrtca Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000 Ljub
ljana.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in
64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Trnovo, Ljub
ljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 5. 1. 2010.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Vrtec Trnovo,
Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana«, z oznako:
»Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
Popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega
sodišča o ne pričetem kazenskem postopku
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme
biti starejše od 8 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vrtec Trnovo, Ljubljana
Ob-6028/09
Psihiatrična klinika Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor prof. dr. Bojan Zalar,
na podlagi Sklepa z dne 31. 8. 2009 objavlja
javni razpis
– za imenovanje predstojnika Centra
za klinično psihiatrijo
– za imenovanje predstojnika Centra
za mentalno zdravje
– za imenovanje pomočnika strokovnega direktorja za zdravstveno nego in
oskrbo
Psihiatrične klinike Ljubljana.
Kandidati za predstojnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri;
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot
specialist psihiater;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidati za predstojnika Centra za klinično psihiatrijo in kandidat za predstojnika
Centra za mentalno zdravje mora svoji vlogi
priložiti program strokovnega dela in razvoja
organizacijske enote za obdobje njegovega
mandata.
Mandat predstojnikov organizacijskih
enot je vezan na mandat generalnega direktorja. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Kandidati za pomočnika strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– naziv diplomirana medicinska sestra ali
diplomirani zdravstvenik s pridobljeno univerzitetno izobrazbo;
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi upravljalskimi in organizacijskimi znanji na področju zdravstvene nege
in oskrbe;
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Kandidati za pomočnika strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo mora
svoji vlogi priložiti program dela in razvoja
zdravstvene nege za obdobje njegovega
mandata.
Mandat pomočnika strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo je vezan na mandat generalnega direktorja. Po
poteku mandata je lahko ponovno imenovan.
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Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh
od objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje – kadrovska služba. Prijava
naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpis
za delovno mesto – predstojnika Centra
za klinično psihiatrijo oziroma za predstojnika Centra za mentalno zdravje oziroma
pomočnika strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo«. Prijavi morajo biti
priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
tega razpisa ter program strokovnega dela
in razvoja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Kadrovska služba PK Ljubljana
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Druge objave
Št. 4780-159/2005
Ob-5989/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 40/09) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Zazidano stavbno zemljišče parc. št.
1048/2 dvorišče v izmeri 58 m2, vpisano v zk
vl. št. 965 k.o. Vič.
2.2. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS3/2-1 Vič, m.e. 1A/4,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja VS3/2-1 Vič, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
(Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list
RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99, 64/05,
40/08).
2.3. Navedeno zemljišče je v posesti
uporabnikov.
2.4. Izhodiščna cena je 27.840,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja VS3/2-1
Vič« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-45, kontaktna
oseba Irena Poniž.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 17. 9. 2009, s pričetkom ob 9.15
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-159/2009
Ob-5990/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
735/4 dvorišče v izmeri 104 m2, vpisano v zk
vl. št. 3189, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, m.e. 2A/1, v površinah za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče
– Vižmarje (Uradni list RS, št. 72/98).
2.3 Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
2.4 Izhodiščna cena je 26.520,00 EUR
(z besedo: šestindvajsettisočpetstodvajset
00/100 EUR).
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Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je treba plačati na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na štev.
201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),

novanjska raba št. 6 v drugi etaži) in 8.E
(nestanovanjska raba št. 8 v drugi etaži)
v skupni izmeri 226,05 m2.
III. Izodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina znaša za:
a) prvi sklop iz točke a) II. dela tega razpisa 2 EUR/m2,
b) drugi sklop iz točke b) II. dela tega
razpisa 2 EUR/m2
(brez DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov,
telefon in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Proizvodni in pisarniški prostori se
oddajajo za dobo petih let od 1. 1. 2010 dalje za sklop a) II. točke razpisa ter od 1. 10.
2009 dalje za sklop b) II. točke razpisa.
Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal
tako, da bo ohranjena uporabna vrednost
poslovnega prostora.
2. Izbrani najemnik mora skleniti najemno
pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
Kolikor izbrani najemnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če izbrani najemnik ne podpiše
najemne pogodbe niti v podaljšanem roku,
najemodajalec zadrži njegovo varščino.
3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 15. dni po prejemu računa najemodajalca. Plačilo mesečne
najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
4. Najemnik lahko odda predmeta najema v podnajem. K izbiri podnajemnika in
vsebini podnajemne pogodbe da soglasje
najemodajalec.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, katerih namen je nuditi podjetniško
podporno okolje, z namenom povečanja možnosti za ustanavljanje podjetij in ustvarjanje
novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja
podjetniških in inovacijskih potencialov, pod
pogojem, da niso stare več kot tri leta in da
imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi
državi članici Evropske unije. Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo ponudbi predložili ustrezno dokazilo
o registraciji (izpis iz AJPES-a) ter izpis iz
evidence javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, s katerimi se dokazuje vpis v evidenco subjektov
inovativnega okolja.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine za vsak posamičen sklop
predmeta najema na podračun EZR MOV
01333-0100018411 pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspele-

– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 17. 9. 2009, s pričetkom ob 9. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-5992/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo proizvodnih in pisarniških
prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema so proizvodni in pisarniški prostori na naslovu Koroška cesta 37
A v Velenju, ki se nahajajo v poslovnem
objektu, vpisanem v vl. št. 3621, k.o. Velenje, in sicer:
a) prvi sklop predmeta najema obsega
proizvodne prostore v etažni lastnini z identifikacijskima številkama 4.E (nestanovanjska
raba št. 4 v prvi etaži v izmeri 337,89 m2)
in 9.E (nestanovanjska raba št. 9 v drugi
etaži v izmeri 238,64 m2), v skupni izmeri
576,53 m2 ter
b) drugi sklop predmeta najema obsega
del pisarniških prostorov v etažni lastnini
z identifikacijskima številkama 6.E (nesta-

Stran

Stran

2288 /

Št.

69 / 4. 9. 2009

mu pa vrnjena v roku 8-dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če je
ponudnik dal ponudbo za oba sklopa določena v točki a) in b) točke II. tega razpisa in
če bo ponudnik predložil:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1),
– izpis iz AJPES-a,
– dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco subjektov inovativnega okolja,
– dokazilo o številu vključenih inkubiranih podjetij,
– akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot dokazilo, da svojo dejavnost opravlja
po principu mrežnega podjetniškega inkubatorja,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2),
– podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4),
– ponujeno najemnino posamično za oba
sklopa, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine določene ločeno v točki a) in b)
točke II. tega razpisa (Priloga št. 5),
– potrdilo o plačilu varščine na podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411 v višini izhodiščnih mesečnih najemnin za oba sklopa
predmeta najema obveznim sklicem na št.
28 76333-7141009-20104008,
– overjeno pooblastilo v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 14. 9. 2009, do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba – javni razpis za najem
proizvodnih in pisarniških prostorov na naslovu Koroška 37A, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merili za izbiro najugodnejše ponudbe
sta:
1. povprečna ponujena mesečna najemnina za vsak posamičen sklop,
2. število vključenih inkubiranih podjetij.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 14. 9. 2009, ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih za ocenjevanje ponudb.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Karli Sitar.
Ogled prostorov je možen vsak delovni dan
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med 9. in 13. uro, ob predhodni najavi na tel.
03/896-15-38 (Karla Sitar).
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje so objavljeni na spletni
strani Mestne občine Velenje: http://www.
velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević in Katji Plazovnik, v Pravni službi,
pisarna št. 16.
Mestna občina Velenje
Št. 430-28/2009
Ob-5995/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
posamičnega programa upravljanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2009 – št. 1,
ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne
21. 4. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal v izmeri 49 m2, zastekljeno teraso v izmeri 15,68 m2, z možnostjo
uporabe zunanjega letnega vrta, skladišče
embalaže v kleti v izmeri 7,45 m2, skladišče
pijač v kleti v izmeri 2,69 m2, prho v kleti
v izmeri 1,13 m2, garderobo in WC za zaposlene, oboje v kleti, v izmeri 6,42 m2, ter
souporabo prostora za čistila v kleti v izmeri
1,56 m2 in souporabo moškega in ženskega WC v kleti v izmeri 12,32 m2. Gostinski
lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, Trg
padlih borcev 5, Postojna, ki leži na parc. št.
2605/11, k.o. Postojna, letni vrt pa na delu
parc. št. 2605/1 te k.o.
Obratovanje lokala bo predvidoma mogoče od oktobra 2009. V lokalu ni nobenega
premičnega inventarja. Lokal je najemnik
dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje
z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.
3. Ponudbena cena – najemnina: najnižja ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 1.680,00
EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja
ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere
se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo
moral najeto nepremičnino primerno urediti in vzdrževati najeti lokal ter okolico,
urediti obratovalni čas najmanj v skladu
z odpiralnim časom knjižnice, v kateri se
gostinski lokal nahaja in v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih
obratov, gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo (nudenje vseh vrst toplih in
hladnih napitkov in pijač, nudenje slaščic
in sladoleda) ter ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo.

6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% letne izhodiščne cene, tj. v višini 2.016,00 EUR, na račun občine Postojna št. 01294-0100016345,
s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se prične zaračunavati z dnem začetka obratovanja lokala. Najemnik mora prvi
mesečni obrok najemnine plačati v roku 8
dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe, na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. Plačilo prvega
obroka najemnine v prej določenem roku
je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Vse
nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku, določenem
v najemni pogodbi, sicer se pogodba razdre.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
cen življenjskih potrebščin v RS.
8. Drugi pogoji:
a) Najemojemalec najete nepremičnine
ne sme oddajati v podnajem.
b) Nepremičnina se najema po načelu
videno – najeto.
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni
podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane
za opravljanje gostinske dejavnosti.
9. Vsebina ponudbe: pisna ponudba za
najem nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– kontaktno telefonsko številko ponudnika;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni
list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za
samostojne podjetnike;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačaa varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe,
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kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne
obveznosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v objektu Trg padlih borcev
5, Postojna« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani
morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do
21. 9. 2009, do 12. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana
s strani župana.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki
bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
zapečatene vrnjene ponudniku.
g) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri z Občino
Postojna skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pravnega posla in
se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
h) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla preki-

in garaža), v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščemstavbiščem, ki leži na parc. št. 1039/6, k.o.
Kočevje. Objekt etažnosti P+4 je zgrajen
leta 1975.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
zemljiškoknjižno ni urejena; Telekom Slovenije, d.d. lastnino izkazuje z verodostojno
listino o pripoznavi lastninske pravice.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
48.800,00 €.
5. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 74,47 m2,
v prvem nadstropju poslovnega objekta;
s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, ki
leži na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu
4/100 od celote. Objekt, v katerem se nahajajo poslovni prostori, je zgrajen leta 1963.
Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi
vpisan kot solastnik celotne nepremičnine,
v teku je postopek vpisa etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine.
Izhodiščna prodajna cena je 41.700,00
EUR.
6. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 –
nezasedeni poslovni prostori v površini
82,98 m2, v drugem nadstropju poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem –
stavbiščem, ki leži na parc. št. 1053, k.o.
Kočevje, v deležu 5/100 od celote. Objekt,
v katerem se nahajajo poslovni prostori, je
zgrajen leta 1963. Telekom Slovenije, d.d.
je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik
celotne nepremičnine, v teku je postopek
vpisa etažne lastnine posameznih delov
celotne nepremičnine.
Izhodiščna prodajna cena je 44.400,00
EUR.
7. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko
12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška
cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št.
146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina je
v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina
na ime Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
8. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko
18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška
cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št.
146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina je
v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina
na ime Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št.
106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 25. 9.
2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 25. 9. 2009.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),

ne oziroma ustavi postopek oddaje v najem,
ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
na tel. 05/72-80-760 oziroma 041/26-34-37,
kontaktna oseba Dejan Misja.
Občina Postojna
Ob-5967/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Nova Gorica, Kromberška cesta 12 –
samostojno stoječa poslovna zgradba s poslovnimi prostori v skupni izmeri 238,32 m2
(klet, pritličje, mansarda), s pripadajočim
zemljiščem (stavbišče in dvorišče) v izmeri
665 m2, s parc. št. 730, zk vložek št. 439,
k.o. Nova Gorica, v celoti. Objekt ima vso
komunalno infrastrukturo; pred objektom je
dvorišče – parkirišče. Objekt je zgrajen leta
1995. Nepremičnina je vpisana v zemljiški
knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 300.000,00
EUR.
2. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.
stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2 – nepremičnina z oznako 5.E na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot
etažna lastnina v podvložku št. 2488/6 k.o.
Celje, s pripadajočim deležem na parc. št.
2236, k.o. Celje, v deležu do 1019/10.000tin ter nezasedeni poslovni prostori v prvem
nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306
ES, v izmeri 163,11 m2 – kot nepremičnina
z oznako 11.E na naslovu Cankarjeva ulica
8, Celje je vpisano v zk kot etažna lastnina
v podvložku št. 2488/12, k.o. Celje, s pripadajočim deležem na parc. št. 2236, k.o. Celje, v deležu do 945/10.000-tin. K prostorom
pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235,
vpisano v zk vložku št. 2050, k.o. Celje,
v deležu 30/100-tin od celote. Objekt s predmetnimi poslovnimi prostori ima vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču objekta je
parkirišče. Poslovni prostori so obnovljeni
leta 2002.
Nepremičnine se prodajo kot celota.
Izhodiščna prodajna cena je 282.000,00
EUR.
3. Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 26
– nezasedeni poslovni prostori v skupni
površini 124,77 m2, v pritličju in medetaži poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem (stavbišče in dvorišče), ki leži na
parc. številkah 29/1.S, 1020/2 in 190/5, vse
k.o. Šmarje pri Jelšah; delež, ki se prodaja,
predstavlja 72/100-tin od celote.
Objekt ima vso komunalno infrastrukturo; pred objektom je dvorišče – parkirišče.
Objekt je zgrajen leta 1984.
Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00
EUR.
4. Kočevje, Turjaško naselje 4 – nezasedeni poslovni prostori (številka dela stavbe
41), v skupni površini 103,10 m2 (delavnice
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– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne-prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES,
– ponudniki morajo v ponudbi obvezno
posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo
nameravajo izvajati v prostorih, ki so predmet prodaje.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 11. 2009.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot
odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave,
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 12. ure.
Ogledi nepremičnin so možni po predhodnem telefonskem dogovoru:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 05/333-56-12, Boris;
– za nepremičnine pod zap. št. 2. in 3. –
na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 4., 5. in
6. – na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnine pod zap. št. 7. in 8. –
na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-24-30,
Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-5994/09
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor, Mirko
Ulčar, na podlagi sklepa direktorja z dne
28. 8. 2009 in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem dela nepremičnine
1. Predmet najema
V najem se oddajajo poslovni prostori
v Športni dvorani Bled, in sicer pod vzhodno
tribuno, v skupni izmeri 451,30 m2. Prostori

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
so namenjeni večnamenski rabi, predvsem
športni in rekreativni, trgovinski, gostinski,
proizvodni ali drugi primerni dejavnosti. Lastnik prostorov je Občina Bled, upravljavec
pa družba Infrastruktura Bled d.o.o.
Za poslovni prostor se lahko sklene najemna pogodba za dobo 10 let ali manj.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb
a) Najem nepremičnin se bo opravil
z javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
športne, gostinske, trgovinske, proizvodne
ali druge dejavnosti in imajo sedež znotraj
Evropske unije. Ponudba mora obsegati poleg ponujene najemnine in plačilnih pogojev,
tudi program izvajanja dejavnosti v najetih
prostorih.
c) Poslovni prostori se oddajajo po načelu »videno-najeto«. Najemodajalec ne
daje nobenih poroštev glede kakovosti ali
za stvarne oziroma pravne napake.
d) Poleg najemnine bo moral najemnik
plačati upravljavcu še stroške odvoza smeti, stroške upravljanja zgradbe, nadomestilo
uporabe mestnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja zgradbe, stroške porabe
hladne in tople vode, ogrevanja, elektrike
in druge obratovalne stroške najete nepremičnine.
e) Vse stroške eventualnega preurejanja
prostora za potrebe delovanja, spremembe namembnosti in uporabnega dovoljenja,
nosi najemnik. Stroški investicij v prostor
ne bremenijo upravljavca in se ne morejo
poračunati z najemnino.
f) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju
pisnih ponudb.
g) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 15 delovnih dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
sklenitve pravnega posla.
h) Najemnik z Občino Bled sam ureja
problem parkiranja za svoje stranke.
i) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene najemne pogodbe za poslovne prostore in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
j) Podpisana pisna ponudba s prilogami
mora prispet v zaprti ali pravilno označeni kuverti do vključno 14. 9. 2009, do 10.
ure, na naslov Infrastruktura Bled d.o.o.,
Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na kuverti naj
bo označba »Ne odpiraj! Ponudba za najem poslovnih prostorov v Športni dvorani
Bled«. Odpiranje zbranih ponudb bo 14. 9.
2009, z začetkom ob 12. uri, na sedežu
Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2,
4260 Bled.
k) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edini kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene najemnine.
V primeru dveh ali več ponudb z enako
najvišjo ponujeno najemnino, bo ponudnik
izbran z žrebom. Žreb opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
a) Ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko.
b) Priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh

mesecev; pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
c) Ponujeno najemnino v EUR.
d) Plačilne pogoje.
e) Podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb.
f) Podpisano izjavo, da ponudnik nima
neporavnanih obveznosti do Infrastrukture
Bled d.o.o. in Občine Bled d.o.o.
g) Podpisano izjavo, da bo ob sklenitvi
najemne pogodbe predložil bančno garancijo za zavarovanje plačila enoletne najemnine in ostalih stroškov.
5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi z najemom poslovnega
prostora in ogledom prostorov zainteresirani
ponudniki dobijo na Infrastrukturi Bled d.o.o.
pri Bojanu Žerovcu, na tel. 04/578-05-34,
vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Ob-6000/09
Na podlagi 21. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti Žale, javno podjetje d.o.o., objavlja
zbiranje ponudb
za oddajo v najem za nedoločen čas
grob št.: ZIDA-L1-7G na katerem
se nahajajo spomeniško zaščitena
nagrobna obeležja
Izbrani ponudnik bo sklenil najemno pogodbo za grob za nedoločen čas, pod splošnimi pogoji upravljavca pokopališča, s posebnim aneksom k pogodbi pa bo zavezan,
da bo na svoje stroške v roku dveh let obnovil nagrobno obeležje skladno s Kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemne pogodbe
št. 709/2001B-MAK z dne 6. 3. 2009 in skladno s konkretnimi smernicami in zahtevami,
ki jih bo pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana.
Dokument s Kulturnovarstvenimi pogoji lahko interesenti prevzamejo osebno na
naslovu Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljub
ljana, v tajništvu podjetja vsak delovni dan
med 7. in 15. uro.
Pričakovana minimalna ponudba je
900,00 €.
Ponudba mora vsebovati osebne podatke ponudnika z naslovom, telefonsko številko kontaktne osebe, izjavo da je seznanjen
s kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemniške pogodbe za obravnavan grob in ponujeni znesek v evrih, katerega je potrebno
plačati ob sklenitvi najemne pogodbe. Merilo
za izbor bo višina ponudbe.
Ponudbe v zaprti kuverti lahko oddajo fizične ali pravne osebe v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS na naslov: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana s pripisom:
»Za najem grobnega prostora«. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb. Če izbrani
ponudnik v roku 60 dni ne sklene najemne
pogodbe in aneksa ter vplača ponujen znesek se bo postopek izbire najemnika ponovil. Žale, javno podjetje d.o.o. ni zavezano
k sklenitvi najemne pogodbe z nobenim ponudnikom.
Žale d.o.o.,
Ljubljana
Ob-5964/09
Likvidacijski upravitelj zavoda SECLI –
ZAVOD, zavod za mednarodno pravno izobraževanje in raziskovanje, Ljubljana – v likvidaciji, matična številka 1639960000, na
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podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah poziva upnike zavoda naj prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega poziva na naslov Mahne d.o.o.,
Ellerjeva 11, 1000 Ljubljana (računovodstvo
SECLI). Sklep ustanoviteljev zavoda o prenehanju zavoda je bil sprejet 25. 3. 2009 in
je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve »http://www.ajpes.si/prs«. Začetek likvidacije je vpisan v register s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2009/9103 z dne 7. 4. 2009.
Likvidacijski upravitelj
dr. Bojan Tičar
Ob-6015/09
Likvidacijska upravitelja družbe MJM,
Možina, Jurkovič, Medved podjetje za mednarodno poslovanje, d.o.o., – v likvidaciji,
matična št. 5847702000, pri kateri je na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, Srg 2009/15910, z dne 15. 6. 2009,
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
s 412. členom ZGD-1 v zvezi s 522. členom
ZGD-1 objavljata poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe MJM, Možina,
Jurkovič, Medved podjetje za mednarodno
poslovanje, d.o.o., – v likvidaciji.
Prijave terjatev je treba nasloviti na enega izmed likvidacijskih upraviteljev, na sedež družbe MJM, Možina, Jurkovič, Medved
podjetje za mednarodno poslovanje, d.o.o.,
– v likvidaciji, Šmartinska cesta 130, 1000
Ljubljana, v dveh izvodih z dokumentacijo,
ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Likvidacijska upravitelja pa tudi pozivata
vse dolžnike družbe MJM, Možina, Jurkovič,
Medved podjetje za mednarodno poslovanje, d.o.o., – v likvidaciji, da poravnajo svoje
obveznosti do družbe.
MJM, Možina, Jurkovič, Medved
podjetje za mednarodno poslovanje,
d.o.o., – v likvidaciji
Likvidacijska upravitelja:
Matjaž Medved in Franc Jurkovič
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-9/2009-2
Ob-4360/09
1. Upravna enota Nova Gorica sprejme
25. 5. 2009 v hrambo statut Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije, Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
2. Ime sindikata je Sindikat azbestnih
bolnikov Slovenije, Občina Kanal ob
Soči; skrajšano ime – kratica pa je SABS
Občina Kanal ob Soči.
3. Za predsednika sindikata je izvoljen
Boris Pertovt.
4. Sedež sindikata je na naslovu Trg
svobode 23, 5213 Kanal.
5. Sindikat je s 25. 5. 2009 pridobil lastnost pravne osebe.
6. Statut sindikata je vpisan v evidenco
statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno št. 149.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5999/09
1. Dne 3. 9. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt, družbe Staninvest, d.o.o.,
Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka
5144914000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Staninvest, d.o.o., – oddelitev z ustanovitvijo nove
družbe.
3. Na sedežu družbe Staninvest, d.o.o.,
Tabor 9, 1000 Ljubljana, je od dneva objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni
dan, v času od 8. do 12. ure, družbenikom
na vpogled:
– delitveni načrt družbe Staninvest, d.o.o.,
in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
4. Družba Staninvest, d.o.o., bo vsakemu
družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis
delitvenega načrta in ostalih listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1, vsakemu upniku
ali svetu delavcev pa bo na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
izročila prepis delitvenega načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo
direktor družbe Staninvest, d.o.o.,razložil vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi.
Staninvest, d.o.o.

Javne prodaje delnic
Ob-6020/09
Upravni odbor delniške družbe SKUPINA
CLAAS, d.d., Ljubljana, na podlagi sklepa
skupščine delniške družbe SKUPINA CLAAS, d.d., Ljubljana, o povečanju osnovnega
kapitala z dne 31. 8. 2009, poziva dosedanje delničarje in zaposlene v delniški družbi
in v povezanih družbah k vpisu in vplačilu
novih delnic.
Po sklepu skupščine delniške družbe
SKUPINA CLAAS, d.d., Ljubljana, z dne
31. 8. 2009, se osnovni kapital delniške družbe SKUPINA CLAAS, d.d., Ljubljana, poveča z izdajo novih 1.250 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 208,00 EUR
in emisijsko vrednostjo 1.680,00 EUR.
Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic.
Rok za vpis in vplačilo delnic je 14 dni,
šteto od objave tega poziva dalje.
SKUPINA CLAAS d.d. Ljubljana
predsednik upravnega odbora
Pavel Prebil

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6003/09
Ceeref Projekti nepremičninski posli
d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, matična številka 3316327000, ki ga
zastopam direktor Martinčič Matjaž, v skladu
z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1, objavljamo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Ceeref Projekti nepremičninski
posli d.o.o., ki ga je edini družbenik sprejel
dne 28. 8. 2009. Sklep se glasi:
»Osnovni kapital družbe Ceeref Projekti
nepremičninski posli d.o.o. se zmanjša za
1.500.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
osnovni kapital družbe znaša 1.384.701,00
EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem osnovnega vložka edinega družbenika za znesek 1.500.000,00
EUR, tako da osnovni vložek edinega družbenika po zmanjšanju znaša 1.384.701,00
EUR.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 1.500.000,00 EUR družba izplača Ceeref Management Company S.A.R.L. kot
edinemu družbeniku, po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s 520. členom ZGD-1.«
Upnike družbe Ceeref Projekti nepremičninski posli d.o.o. pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ceeref Projekti nepremičninski posli
d.o.o.
direktor
Martinčič Matjaž

Sklici skupščin
Ob-5996/09
Na podlagi točke 9.2. statuta delniške družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo d.d.,
Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo,
ki bo dne 6. 10. 2009, ob 12. uri, v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji
prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.«
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in s poročilom revizorja za leto 2008.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe, ki se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2008 in poročilom revizorja za
leto 2008.
4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
»Na predlog uprave in nadzornega
sveta:

A) Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 ostane nerazporejen.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2008.«
Skupščina se na podlagi petega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
»Za revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu 2009 se imenuje revizijska hiša
AUDIT&CO iz Murske Sobote.«
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri Centralnem registru
KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana na dan 3. 10. 2009.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za
udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
do konca četrtega dne pred skupščino. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela prijavo.
Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo
posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
na sedežu družbe, v Paričjaku 22a, pri Majdi
Domanjko, med 11. in 14. uro.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim odločitvam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na
sedež družbe, v 7 dneh po objavi sklica
skupščine.
Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.,
Milena Rajk, univ. dipl. ekon.

Sklepi skupščin
Ob-6004/09
Uprava družbe na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah objavlja
sklepe 15. skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d. Medvode,
ki je bila dne 21. 8. 2009.
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Sklep:
Skupščina delničarjev za predsednika
skupščine izvoli mag. Marka Vreska, za preštevalko glasov pa Erno Govekar.
Skupščini delničarjev prisostvuje notar
Vojko Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za družbo Color, d.d. in skupino
Color za leto 2008, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila družbe Color, d.d. in
skupine Color za leto 2008.
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Sklep: skupščina delničarjev se seznani
z revidiranim letnim poročilom za družbo
Color, d.d. in skupino Color za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila družbe Color, d.d. in
skupine Color za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2008.
Sklep: bilančni dobiček za leto 2008 znaša 6.262.022,28 evrov in je sestavljen iz:
– čistega dobička tekočega leta v višini
2.400.247,53 evrov,
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 3.861.774,75 evrov.
Skupščina delničarjev odloči, da bilančni
dobiček v višini 6.262.022,28 EUR ostane
nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.
Sklep: skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo
ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Sklep:
– Iz družbe Color industrija sintetičnih
smol, barv in lakov d.d., Cesta komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode, matična številka
5034400000, davčna številka SI55030173,
se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe
tako, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz tretje alinee tega
sklepa prenesejo na glavnega delničarja,
družbo Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2,
1230 Domžale, matična številka 5043158,
davčna številka 11436077, ki je imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala.
– Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
delničarjev pooblasti upravo družbe, da na
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v register pri Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana poda
nalog in sklene pogodbo za prenos delnic
izdajatelja Color d.d. z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
– Glavni delničar je dolžan manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino
v znesku 8,56 EUR za vsako delnico. Glavni
delničar bo upravičencem, za katere bo imel
popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal v roku 15 dni po
vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v sodni register.
– Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
izvedel preko računa odprtega pri Novi Ljub
ljanski banki d.d., ki je tudi podala izjavo,
da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo plačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color, d.d., Medvode
uprava – direktor družbe
Matjaž Hafner
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Zavarovanja terjatev
SV 1041/09
Ob-5969/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 1041/09 z dne 26. 8. 2009, je
enosobno stanovanje št. 6 v izmeri 33,40 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe z ident. št.
244.ES, na naslovu Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, na parc. št. 183/1, k.o. Huje, last zastavitelja Gorana Tepića, Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, na temelju notarskega zapisa
Sporazuma po 64. členu Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, SV 608/09,
sklenjenega dne 5. 8. 2009, s Timko Tepič,
Ulica Janeza Puharja 3, Kranj in Prodajne
pogodbe sklenjene 3. 4. 2006, s prodajalcema Špelo Rechberger, Šuceva ulica 4,
Kranj in Dragišem Majkićem, Visoko 3, Visoko, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000 za zavarovanje
terjatve v višini 48.000,00 EUR, z obrestno
mero: 3-mesečni Euribor + 2.80% letno ter
z zapadlostjo terjatve v 240-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo
dne 18. 9. 2029.
SV 795/09
Ob-5970/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
opr. št. SV 795/09 z dne 27. 8. 2009, je
bila nepremičnina z ident. št. z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe
1739-6007-105 – stanovanje v 1. nadstropju, v izmeri 59.20 m2, na naslovu Tugomerjeva ulica 12, Ljubljana, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku, ki stoji na parc. št.
557/17, k.o. 1739 Zgornja Šiška, pridobljenem na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 6. 2009, opr. št. SV 271/09, last zastavitelja Boštjana Furlan, Adamičeva 41 A,
Grosuplje, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 76.000,00 EUR s pp.
SV 607/09
Ob-5991/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Salmiča, opr.
št. SV 607/09 z dne 28. 8. 2009, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 61,19 m2, v drugem

nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Stantetova 5, stoječe na parceli št. 2427/5,
k.o. Velenje, last Franceta Prešerna, rojenega 19. 1. 1967, stanujočega Košnica pri
Celju 31, 3000 Celje, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 18. 5. 1993,
notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi
skupnega premoženja, opr. št. SV 160/04
z dne 6. 4. 2004 in kupoprodajne pogodbe
št. MK-FP 01/2009, 21. 8. 2009, zastavljeno v korist upnice, Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, mat. št.
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 55.000,00 EUR s prip.
SV 586/09
Ob-6018/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 586/09 z dne 28. 8. 2009,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta revolucije 16, Jesenice, z ident. št.
stavbe 133, Jesenice, stoječi na parc. št.
132/4, k.o. Jesenice, v izmeri 64,19 m2, last
zastavitelja Jožeta Kravanje, Rožna dolina
27, Lesce, na podlagi prodajne pogodbe in
pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice
stanovanja z dne 29. 11. 2004, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična številka: 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR
s pripadki.
SV 565/2009
Ob-6019/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 565/2009
z dne 31. 8. 2009, je del poslovne stavbe v etaži v pritličju desno, v bruto izmeri
270,00 m2, kar v naravi predstavlja pisarne
št. 141, 142, 143, 144, 153, 154, 155, 156
ter del avle št. 050 in del vetrolova št. 049
in del hodnika št. 048, ki stoji na parceli
št. 2531/23, k.o. Tezno, v lasti ATRIUM IN
ATRIS d.o.o., MŠ 1789589000, s sedežem
v Mariboru in poslovnim naslovom Perhavčeva ulica 13, 2000 Maribor in zastavljeno
v korist Drago Kreslin, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 210.882,46 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 62/2009
Os-5869/09
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 62/2009, ki ga je dne 26. 6. 2009 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, je bila nepremičnina, to je stanovanje št. 11, v izmeri
59,50 m2 neto površine in 65,75 m2 bruto
površine, na naslovu Ljubljanska cesta 97,
Domžale, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in
je last dolžnika Hajdini Ajdina, Ljubljanska
97, 1230 Domžale, zarubljeno v korist upnika Grasto, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Jagoda Cujnik iz Domžal, zaradi izterjave 2.542,14 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 8. 2008
In 1799/2006-24
Os-5728/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 8. 2008, opr. št. In 1799/2006 je
bil dne 4. 6. 2009 opravljen v korist upnika
DOMO d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana,
rubež nepremičnine, stanovanje št. 10/04,
v izmeri 60,08 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, last dolžnika
Zanki Tonči, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2009
VL 97509/2008
Os-5734/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 97509/2008,
z dne 16. 11. 2008, je bil v korist upnice
Zveze Kranj, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, opravljen rubež nepremičnine,
stanovanje št. 7, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Kropa 3a, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
velikost 71,64 m2, dolžnice Edine Murko,
Kropa 3b, Kropa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 7. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5985/2006
Os-2637/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1,
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Boris
Šuštaršič, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, skladišče št. 14 v suternu,
na naslovu Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9,
11, Ljubljana, z ident. št. 552.E, vpisano
v podvl. št. 2667/339, k.o. Bežigrad, dne
16. 2. 2009, pod opr. št. Dn 5985/2006,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
265/76-02/5 z dne 25. 5. 1976, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem) in Geološkim zavodom, Dimičeva 16, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 552.E, vpisano v podvl. št.
2667/339, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem skladišču, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 28204/2005
Os-2674/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čebin Anje, Gimnazijska cesta 15/E, Trbovlje,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah,
vpisanih v vl. št. 4497/16 – stanovanje št.
16 v 3. nadstropju s pomožnim prostorom št.
16 v kleti, Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana,
z ident. št. 1739-1074-016, k.o. Zgornja Šiška in v vl. št. 4497/55 – garaža št. 5 v kleti,
Ulica bratov Učakar 58, Ljubljana, z ident.
št. 1739-1074-122, k.o. Zgornja Šiška, dne
4. 2. 2009, pod opr. št. Dn 28204/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 75-5288 z dne
10. 11. 1975, sklenjene med GIP Ingrad
Celje in Zajc Danico, Višnja gora 4, za garsonjero št. 16 v III. nadstropju objekta D 5-6,
k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o nakupu garaže št.
G-1773/78 z dne 6. 2. 1978, sklenjene med
GIP Ingrad Celje in Zajc Danico, Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana, za garažni boks št.
5 v objektu D 3-4, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1993, sklenjene med Zajc Danico, Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana in PTT podjetje
Slovenije p.o. Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 12193/2003
Os-3119/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Knapič Josipa, Na jami 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2146/41 – 2-sobno stanova-

nje št. 42 v VI. nadstropju s shrambo iste št.,
z ident. št. 1740-1070-041, Na jami 9, Ljub
ljana, k.o. Spodnja Šiška, dne 26. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 12193/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 20. 4. 1983,
sklenjene med Eržen Matjažem, Na jami 9,
Ljubljana in Šekoranja Lučko, Tugomerjeva
54, Ljubljana, za stanovanje št. 42 v objektu
št. 9, Na jami v Ljubljani,
– izvirnik kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1987, sklenjene med Šekoranja Lučko, Na jami 9, Ljubljana in Pirkovič Albino,
Šeškova 56, Ribnica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 32226/2007
Os-5208/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pernuš Aleksandra, Grosova 24, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2943/34 – stanovanje št. 6,
v pritličju s shrambo št. 16/6 v kleti, z ident.
št. 1735-01474-034, v stanovanjskem bloku
v Ljubljani, Reboljeva ulica 16, k.o. Stožice,
dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 32226/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 327/78 z dne
24. 7. 1978, sklenjene med Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana ter Žalar
Aleksandro in Žalar Julijano, obe Čuprijska
3, Celje, za stanovanje št. 6, Reboljeva ulica
v k.o. Stožice;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1993, sklenjene med Žalar Aleksandro,
Reboljeva 16, Ljubljana in Žalar Julijano,
Čuprijska 3, Celje ter Marolt Andrejo, Trebinjska 12, Ljubljana in Blanuša Mladenom,
Škofjeloška cesta 29, Medvode;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1993, sklenjene med Marolt Andrejo in Blanuša Mladenom, Reboljeva 16, Ljubljana ter
Pernuš Aleksandrom, Grosova 24, Kranj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 1926/2009
Os-5556/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Ropret Marka, Bohinjska Bela 96, Bohinjska
Bela, ki ga zastopa Odvetniška družba Krai-
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ner in partnerji o.p.d.n.o. iz Radovljice, na
podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljub
ljani opr. št. Srg 2005/11659 z dne 30. 11.
2005 in opr. št. Srg 2006/01914 z dne 21. 2.
2006, ter predloga predlagatelja z dne 12. 6.
2009, glede nepremičnine parc. št. 97, vpisane pri vl. št. 841, k.o. Bohinjska Bela,
s sklepom Dn št. 1926/2009 z dne 2. 7.
2009, začel postopek zaradi vknjižbe izbrisa
stare hipoteke upnice SKB-Aurum d.d. Ljub
ljana, Slovenska 56/58 Ljubljana, za znesek
9.000 DEM, vpisane pod Dn št. 805/93.
Hipotekarnega upnika oziroma zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko se poziva, da se lahko v treh mesecih
od objave oklica v Uradnem listu RS z ugovorom nasprotuje izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 7. 2009
Dn 547/2009
Os-3891/09
Okrajno sodišče v Šentjurju je po
zemljiškoknjižni sodnici Teji Zapušek,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Rateja, Celjska cesta 2, 3240 Šmarje
pri Jelšah, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičninah s parc. št. 296/1, 296/2,
296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 297, 298
in 42.S pri vl. št. 133, k.o. Zgornje Selce,
parc. št. 129 in 24.S pri vl. št. 160, k.o.
Zgornje Selce, parc. št. 123 in 385/2 pri vl.
št. 179, k.o. Zgornje Selce, parc. št. 124/1,
124/2, 125, 127, 128, 132, 23.S in 121.S
pri vl. št. 16, k.o. Zgornje Selce in parc. št.
315 pri vl. št. 1, k.o. Spodnje Selce, dne
16. 4. 2009 pod opr. št. Dn 547/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe
z dne 20. 1. 1987 z overovitveno klavzulo
z dne 13. 5. 1987, sklenjeno med Valerijo
Ratej, roj. 1926, Zgornje Selce 6, Ponikva,
kot izročevalko, Darkom Ratejem, roj. 1961,
Sp. Ponkvica 5b, Grobelno, kot prevzemnikom in Nado Ratej, roj. Verbič, Sp. Ponkvica
5b, Grobelno, kot udeleženko, s katero je izročevalka do 3/4 celote solastnih navedenih
nepremičnin izročila prevzemniku za primer
svoje smrti in dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist prevzemnika.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču 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 Šentjurju
dne 11. 5. 2009
Dn 1414/09
Os-6053/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vide Pečaver, Ljubljana, Kosovelova ulica
67, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1142-25.E
pri podvl. št. 1648/25, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn. št. 1414/2009 z dne
28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je soinvestitorske
pogodbe št. 2-3-983/89, z dne 11. 8. 1989,
ki je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Jesenice in
Trgovskim podjetjem Kurivo prodaja, Ljub
ljana.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1142-25.E pri podvl. št.
1648/25, k.o. Kranjska Gora, v korist pre-

dlagateljice Vide Pečaver, Kosovelova ulica
67, Ljubljana, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1412/09
Os-6054/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Jaka Koprivca, Ljubljana, Poljanski nasip 30,
in Tanje Kolenc Koprivc, Koper, Letoviška
pot 6, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1142-26.E
pri podvl. št. 1648/26, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 1413/2009 z dne
28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je soinvestitorske
pogodbe št. 2-3-1097/89, z dne 18. 9. 1989,
ki je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Jesenice in
Ivanom Jakom Koprivcem ter Tanjo Kolenc
Koprivc.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1142-26.E pri podvl. št.
1648/26, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljev Ivana Jaka Koprivca, Poljanski
nasip 30, Ljubljana, in Tanje Kolenc Koprivc,
Letoviška pot 6, Koper, vsakemu do ene polovice, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1409/09
Os-6055/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Pušnika, Medvode, Zbilje 59/g, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1142-9.E pri podvl.
št. 1648/9, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1409/2009 z dne 28. 5. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je soinvestitorske pogodbe
št. 2-3-883/89, z dne 14. 7. 1989, ki je bila
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Jesenice in Juvanc Albinom ter Juvanc Tatjano.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1142-9.E pri podvl. št.
1648/9, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Jožeta Pušnika, Zbilje 59/g, Medvode, in Tatjane Juvanc, Žaucerjeva ulica
24, Ljubljana, vsakemu do ene polovice,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev

Št.

69 / 4. 9. 2009 /

Stran

2297

se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1406/09
Os-6056/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivka
Blenkuša, Kranjska Gora, Naselje Slavka Černeta 15, zaradi vpisa lastninske
pravice na stanovanju z identifikatorjem
2169-1142-4.E pri podvl. št. 1648/4, k.o.
Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn št.
1406/2009 z dne 28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to
je soinvestitorske pogodbe št. 2-3/1305/89,
z dne 17. 11. 1989, ki je bila sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Jesenice in Marijo Blenkuš.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1142-4.E pri podvl. št.
1648/4, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Ivka Blenkuša, Naselje Slavka Černetga 15, Kranjska Gora, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1405/09
Os-6057/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iztoka Perčiča, Ljubljana, Medenska cesta
90, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1142-3.E
pri podvl. št. 1648/3, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 1405/2009 z dne
28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je soinvestitorske
pogodbe št. 2-3/884/89, z dne 14. 7. 1989,
ki je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Jesenice in
Aljančič Marijo.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1142-3.E pri podvl. št.
1648/3, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Iztoka Perčiča, Medenska cesta 90,
Ljubljana, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1403/09
Os-6058/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Leskovšek, Zagorje ob Savi, Na bregu
4, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1142-1.E
pri podvl. št. 1648/1 k.o. Kranjska Gora,
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s sklepom opr. št. Dn št. 1403/2009 z dne
28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je soinvestitorske
pogodbe št. 2-3/363-90, z dne 21. 6. 1990,
ki je bila sklenjena med Občino Jesenice in
Marijo Leskovšek.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1142-1.E pri podvl. št.
1648/1, k.o. Kranjska Gora v korist predlagateljice Marije Leskovšek, Na bregu 4, Zagorje ob Savi, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1398/09
Os-6059/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Blažič, Koper, Krožna cesta 27, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1142-13.E pri podvl.
št. 1648/13, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 1398/2009 z dne 28. 5. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je soinvestitorske pogodbe
št. 2.3/1306/89, z dne 20. 11. 1989, ki je bila
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Jesenice in Matijem Blažič ter Mojco Blažič-Faflek.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1142-13.E pri podvl. št.
1648/13, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Matija Blažiča, Borovška cesta
101, Kranjska Gora in Mojce Blažič, Krožna
cesta 27, Koper, vsakemu do ene polovice,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 1395/09
Os-6060/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavla Pintarja, Škofja Loka, Godešič 139, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1142-18.E pri podvl.
št. 1648/18, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn št. 1395/2009 z dne 28. 5. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je soinvestitorske pogodbe
št. 2-3/1025/89, z dne 24. 8. 1989, ki je bila
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Jesenice in Pavlom Pintarjem ter Marijo Pintar, Godešič 139, Škofja
Loka.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1142-18.E pri podvl. št.
1648/18, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Pavla Pintarja in Marije Pintar,
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Godešič 139, Škofja Loka, vsakemu do ene
polovice, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009

za Puharja 1, 4000 Kranj, vsakemu do ene
polovice, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009

Dn 1574/09
Os-6061/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogdana Briclja, Mojstrana, Ulica Alojza Rabiča
17, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-27-15.E pri
podvl. št. 2295/15, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn št. 1574/2009 z dne 12. 6. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe
št. 337/91 z dne 11. 11. 1991, ki je bila sklenjena med prodajalcem Občino Jesenice,
Cesta maršala Tita 78, Jesenice, ki jo je
zastopala predsednica Izvršnega sveta Občine Jesenice in kupovalko Marijo Verberič,
roj. 10. 8. 1928, Ulica Staneta Bokala 12,
Jesenice – glede ident. št. 2175-27-15.E
– enosobno stanovanje št. 15 v 4. etaži
s shrambo št. 15 v 1. etaži, vpisano pri vl.
št. 2295/15, Ulica Staneta Bokala 12, 4270
Jesenice, v izmeri 31,74 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-27-15.E pri podvl. št.
2295/15, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Bogdana Briclja, Ulica Alojza Rabiča
17, 4281 Mojstrana, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009

Dn 2002/2009
Os-5986/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Silve Likovič, Pavšičeva ulica 32, Logatec,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, prodajne pogodbe št. 831/90 z dne
14. 8. 1990, sklenjena med prodajalcem
Družbeno podjetje Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec in kupcem Mladenom
Cvetkovičem, Pavšičeva ulica 20, Logatec,
za nepremičnino garaža št. 2 v etaži 2, v izmeri 13,20 m2, v stavbi id. št. 2016-592 ob
Pavšičevi ulici, Logatec, ki stoji na parceli
1554/74 k.o. Blekova vas, z identifikacijsko
številko 20.E (2016-592-20).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Silve Likovič, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe in
prodajne pogodbe z dne 9. 9. 1991.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 8. 2009

Dn 1547/09
Os-6062/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jusufa Jaskića, Kranj, Ulica Janeza Puharja
1, ki ga zastopa notarka Erika Braniselj,
Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2175-379-1.E pri podvl. št.
2040/2, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn
št. 1547/2009 z dne 10. 6. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2000,
ki je bila sklenjena med prodajalcema Žvagen Alojzom in Žvagen Alojzijo, oba Cesta
revolucije 9, Jesenice in kupcema Jaskić Jusufom in Jaskić Emilom, oba Janeza Puharja
1, Kranj – glede ident. št. 2175-379-1.E – stanovanjski del št. 1 v 2. etaži, Cesta revolucije
9, 4270 Jesenice, v izmeri 60,33 m2, vpisano
pri vl. št. 2040/2, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-379-1.E pri podvl. št.
2040/2, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja
Jusufa Jaskića in Emilia Jaskića, oba Jane-

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2001/05088
Os-30690/06
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika RS, MF, DURS, Davčni urad
Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, zoper dolžnika Ferš Dragana, Šaranovičeva 11, Celje,
zaradi izterjave 5,935.166,17 SIT s pp, dne
1. 6. 2006 sklenilo:
dolžniku Ferš Draganu, stanujočemu
v Celju, Šaranovičeva 11, se v izvršilni zadevi opr. št. 2 I 2001/05088 na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2006
P 62/2009
Os-5731/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Ančice Janžetič, Rosalnice 26,
p. Metlika, začasno stan. Bonhoeffer str. 31,
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33175 Bad Lippspringe, Nemčija, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik
v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči
neznanega bivališča po pokojnemu Matu Kučanu, Vinica 10, p. Vinica, zaradi ugotovitve
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 25. 5.
2009 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnemu Matu Kučanu, Vinica 10, p. Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznani dediči neznanega bivališča po pokojnemu Matu Kučanu,
Vinica 10, p. Vinica, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 5. 2009
P 63/2009
Os-5732/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Gorše, Hrast pri Vinici 28,
p. Vinica, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki Neznani dediči neznanega bivališča
po pokojni Katarini Stegne, Golek pri Vinici
11, p. Vinica, zaradi ugotovitve lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 25. 5. 2009 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojni Katarini Stegne, Golek pri Vinici 11, p. Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznani dediči neznanega bivališča po pokojni Katarini Stegne,
Golek pri Vinici 11, p. Vinica, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 5. 2009
Z 8/2008
Os-3868/09
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi opr. št. Z 8/2008 upnika Kovač Mitja,
Prešernova 33, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa odvetnik Danijel Brtoncelj iz Trbovelj,
proti dolžniku Slapnik Janku, Klavčičeva 8,
Kamnik, zaradi izterjave preživnine, sklenilo,
da se dolžniku Slapnik Janku, Klavčičeva 8,
Kamnik, postavi začasni zastopnik, odvetnik
Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik
ima v postopku, v katerem je postavljen, vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 5. 2009
I 323/2007
Os-1203/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 323/2007 z dne
14. 3. 2007, se dolžniku Nusret Koraču,

Slap 20, Tržič, postavi začasni zastopnik,
odvetnik mag. Janez Jocif, Cesta talcev 83,
Kranj. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2009
VL 130895/2008
Os-4711/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 d.o.o., Streliška cesta
150, Maribor – dostava, ki ga zastopa odv.
Miro Senica, Barjanska 3, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Moniki Šmid, Trg na
stavbah 11, Litija, zaradi izterjave 1.132,07
EUR, sklenilo:
dolžnici Moniki Šmid, Trg na stavbah 11,
Litija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pejovnik Janez, Slovenska cesta 29,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2009
VL 30718/2008
Os-5894/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika BKS-Leasing, d.o.o., Dunajska cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Borut Rangus – odvetnik, Resljeva cesta 25,
Ljubljana, proti dolžniku Štefanu Ivanoviću,
Sodna ulica 2, Murska Sobota – dostava,
zaradi izterjave 4.389,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Štefanu Ivanoviću, Sodna ulica
2, Murska Sobota – dostava se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Andrej Turk, Kržičeva ul. 6, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2009
VL 37152/2009
Os-5898/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Davidov Hram d.o.o., Ljubno,
Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
odv. Božidar Blagovič, Na trgu 14, Mozirje,
proti dolžniku Simonu Smerdu, Partizanska
cesta 6, Maribor, zaradi izterjave 1.695,12
EUR, sklenilo:
dolžniku Simonu Smerdu, Partizanska
cesta 6, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se razreši odv.
Darko Krašovec in se postavi odv. Grgurevič
Nikolaj.
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 2. 6. 2009
VL 16905/2008
Os-5903/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Denisu Čučku, Plintovec 4 M,
Zgornja Kungota, zaradi izterjave 752,71
EUR, sklenilo:
dolžniku Denisu Čučku, Plintovec 4 M,
Zgornja Kungota, 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.
Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 56916/2008
Os-5904/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Erminu Nahiću,
Makucova 24, Ljubljana, zaradi izterjave
997,84 EUR, sklenilo:
dolžniku Erminu Nahiću, Makucova 24,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 119403/2008
Os-5906/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion Finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžnici Tamari Budiša, Levčeva
ulica 13, Mengeš, zaradi izterjave 606,24
EUR, sklenilo:
dolžnici Tamari Budiša, Levčeva ulica 13,
Mengeš, 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.
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Za začasno zastopnico se postavi odv.
Marta Petrovčič, Dunajska 17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 125954/2008
Os-5907/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Atrij Stanovanjska zadruga
z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš, Prešernova ulica
23a, Celje, proti dolžnici Mariji Kok, Cesta
Miloša Zidanška 9, Šentjur, ki jo zastopa
odv. Jožko Gregorovič, Valentina Orožna
8, Šentjur, zaradi izterjave 1.140,58 EUR,
sklenilo:
dolžnici Mariji Kok, Cesta Miloša Zidanška 9, Šentjur, 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.
Jožko Gregorovič, Cesta Valentina Orožna
8, Šentjur.
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 29. 6. 2009
VL 18678/2009
Os-5925/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi upnika S Leasing
d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta
30, Ljubljana, proti dolžniku KA – SI, d.o.o.,
Cesta maršala Tita 19, Jesenice, Marko Eršte, Starošnice 48, Cirkovce, zaradi izterjave 13.625,07 EUR, sklenilo:
dolžniku Eršte Marku, Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 823. 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 Batinič Željko, Slovenski trg 3, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
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ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
se dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2009
P 240/2008
Os-9506/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Suzane Bosančić,
stan. Ponova vas 56a, 1290 Grosuplje, ki jo
zastopa odvetnica Alenka Cerar iz Ljubljane,
proti toženi stranki Branislavu Adamoviću,
neznanega prebivališča, zaradi dodelitve
otroka in določitve preživnine, dne 24. 10.
2008 sklenilo:
toženi stranki Branislavu Adamoviću, neznanega prebivališča, se postavi začasni
zastopnik – odvetnik Zvone Debevec, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 240/2008
– IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008

Oklici dedičem
D 112/2009
Os-3778/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Lajovic Bernardu, roj. 8. 9. 1935, drž. Francije, nazadnje
stanujočem v Kopru, Erjavčeva ulica 24 in
umrlem dne 31. 8. 2008. Pismene oporoke
ni zapustil, bil pa je lastnik stanovanja v izmeri 20,85 m2 na naslovu Koper, Erjavčeva
ulica 24, ozn. z ident. št. 3.E in vpisanega
v vl. št. 3750/1, k.o. Semedela.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 5. 2009
D 214/2009
Os-3779/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Rudež Mariji, roj.
27. 8. 1925, upokojenki, vdovi, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Kopru,

Soška ulica 5 in umrli dne 29. 11. 2008. Pismene oporoke ni zapustila, bila pa je lastnica parc. št. 1088/1 in 1089/1, ki sta vpisani
v vl. št. 671, k.o. Sveti Anton.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih
zapustnice. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 5. 2009
d 455/2008
Os-5787/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 10. 3. 1962 umrlem Janezu
Sodji, nazadnje stanujočem Studor v Bohinju 8, za premoženje oziroma pravice, ki so
bile zapustniku odvzete kot članu agrarne
skupnosti.
Zakoniti dediči zapustnika niso znani.
Zato se tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine poziva, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Po preteku roka bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 7. 2009

Kolektivni delovni spori
X Pd 504/2009
Os-6002/09
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat novinarjev primorskih novic,
Ulica OF 12, Koper in nasprotnim udeležencem Primorske novice, časopisno založniška družba d.o.o., Ulica OF 12, Koper,
zaradi kršitve izvrševanja KP za poklicne
novinarje v RS.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 8. 2009.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Gorjanc Tjaša, Cesta 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. 1906982505308,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnj-306362
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, ponudbe za življenjska
zavarovanja:
SG1: 574510, 574526, 574527, 574528,
574529;
APOLLO PLUS: 472254, 472255,
472256, 472257, 472258, 479040, 479041,
479042, 479043, 479044;
APOLLO FIX: 614460, 614461, 614462,
614463, 614464;
APOLLO DVOJČEK: 486286, 486287,
486288, 486289, 486290;
KINDER: 939831, 939832, 939833;
ELITE: 3003912, 3001711, 3001751,
3001756;
MOZAIK: 8003918, 8003917, 8003910,
8001880;
MOZAIK DVOJČEK: 8006286, 8006287,
8006288, 8006289, 8006290; ponudbe za
premoženjska zavarovanja:
NEZGODA: 662301, 662304, 662305,
662316, 662317;
PREMOŽENJE (PRIVAT): 176333,
176334. Ob-6029/09.
Maučec
Blanka,
Zgornje
Krapje
24/a, Veržej, zavarovalno polico, št.
50500022995, izdala zavarovalnica KD
življenje. gng-306390
Puhan
Monika,
Mlajtinci
10,
Moravske Toplice, zavarovalno polico, št.
50500048905. gnb-306370

Spričevala preklicujejo
Abazov Sinan, Bavdkova 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani. gni-306563
Adamič Katarina Barbara, Pot ilegalcev
17, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta
2008. gnj-306466
Ahčin Branko, Šenčurska pot 23, Šenčur,
spričevalo o končani OŠ Šenčur, izdano leta
1984. gnk-306511
Aleksić Adriana,
Ulica
Hermana
Potočnika 35, Ljubljana, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana. gnz-306421
Androjna Petra, Polene 4, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo – Likovna
gimnazija, izdano leta 2004 in 2006.
gnj-306662
Angelov Zlatko, Jenkova ul. 8, Kranj,
spričevalo 4. letnika SGTP Radovljica.
gnq-306630
Antolič David, Koračice 76, Sveti
Tomaž, spričevalo 4. letnika gimnazije.
gnt-306352
Arnol Aljaž, Na plavžu 49, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

gostinske šole v Radovljici, izdano leta
2004. gny-306447
Avdijaj Škurta, Ižanska cesta 400/e,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2005. gnh-306468
Baloh Tilen, Pijava Gorica 215, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2001. gnt-306527
Barkidjija Tanja, Senčna pot 29, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Koper. gnj-306637
Bele Damjan, Vinec 10/a, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze Rogaška Slatina, izdano leta 2004.
gnx-306373
Bernik Peter, Medenska cesta 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za poklicne voznike Ljubljana, izdano
leta 1977. gnh-306514
Bizjan Simon, Zasavska cesta 54/a, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje biotehniške
šole v Kranju, izdano leta 2005. gni-306413
Blažič Anže, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2005. gny-306472
Bogataj Petra, Industrijska ulica 1, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Šolskega centra Postojna –
Srednja ekonomska šola, izdano leta 1997,
1998 in 2001. gnb-306395
Bogataj Sašo, Industrijska ulica 1, Žiri,
obvestilo o uspehu na poklicni maturi in
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Postojni, izdano leta 2001 in 2003.
gnl-306460
Bohar Sandi, Meline 7, Spodnja Idrija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinsko in turizem Ljubljana, izdano leta
2008. gnj-306437
Božič Miša, Stopiče 105, Stopiče,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole.
gnt-306377
Božič Sara Tea, Knezov štradon 13 a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnb-306624
Brečko Brigita, Gozdarska cesta 104,
Mislinja, diplomo in spričevala od 1. do 3.
letnika SŠGT – smer natakar, izdana leta
1989. gnf-306566
Brezočnik Kaja, Čečovje 10/b, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 42000817, izdala
Akademija za likovno umetnost Ljubljana.
gng-306515
Brglez Aleksander, Kagerjeva ul. 11,
Orehova vas, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu za odgovorno osebo v cestnem
prometu, št. 617389. gns-306478
Buček Monika, Zgornji otok 12,
Radovljica, spričevalo o poklicni maturi
Ljudske univerze v Radovljici – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 2003.
gnw-306449
Buček Monika, Zgornji otok 12,
Radovljica, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Ljudske univerze v Radovljici –
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2003. gnu-306451
Burkeljca Gašper, Klanec 48/e, Komenda,
spričevalo 1. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 2006. gnv-306650

Butala Mojca, Grič pri Dobličah 8/a,
Črnomelj, spričevalo o poklicni maturi
Šolskega centra Novo mesto – Srednja
gradbena in lesarska šola, št. I/GII-1386.
gnx-306398
Butalin Aleš, Gumberk 10, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto – program mizar,
tapetnik, št. I/MIT-213/IV. gnf-306491
Ceglar Maja, Marentičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. razreda Glasbene
šole Vič-Rudnik. gnw-306374
Cener
Sidonja,
Serdica
114/c,
Rogašovci, spričevalo o končani OŠ Sveti
Jurij. gnd-306568
Cirkvenčič Marija, Grumova 3, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1969,
izdano na ime Fajdiga Marija. gnl-306510
Čemažar Urša, Zvezna ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani – aranžerski tehnik,
izdano leta 2006. gnu-306601
Črv Jernej, Ul. Vinka Vodopivca
119, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica –
elektrotehnik, elektronik, izdano leta 2007.
gny-306497
Delimar Marijan, Šaša 25, Varaždin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
kovinarska in elektro šola Litostroj, izdano
leta 1979. gnx-306648
Đuzalić Darvin, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika SGGEŠ v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnk-306586
Eržen Marko, Podjelovo Brdo 1, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra kovinarske stroke Škofja
Loka, izdano leta 1983. gnp-306356
Filipič Tanja, Sončna pot 8, Horjul,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 1988 in 1989.
gnv-306575
Fink Pia, Jurčičeva ulica 10, Brežice,
indeks, št. 23070689, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnh-306664
Firant Leopoldina, Kostrivnica 18,
Kalobje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
PTT prometnik, izdano leta 1991, izdano na
ime Volf Leopoldina. gnl-306560
Flis Andrej, Združa 1, Kamnik, dvojnik
diplome Ekonomske fakultete v Ljubljani,
izdana 5. 2. 2003. gne-306567
Francelj Tanja, Cesta talcev 10, Kranj,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Radovljica – smer kuhar,
natakar. gnb-306545
Furlan Adrijana, Prem 2A, Prem,
spričevalo 3., 4. in spričevalo poklicne
mature Srednje trgovske šole v Ljubljani,
smer aranžerski tehnik. gnr-306579
Gabrovec Katarina, Gmajna 44/b, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Ekonomske
srednje šole Slovenj Gradec. gnr-306379
Gale David, Hrastje 2/b, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 2008. gnz-306571
Gale Maja, Prečna pot 1, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2004. gny-306422
Galun Mojca, Ljubljanska cesta 9/b,
Kamnik, maturitetno spričevalo in spričevalo
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4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
2002. gnr-306654
Gašperič Janja, Župančičeva ulica
6, Domžale, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2004.
gni-306438
Germek Jasna, Tratna 24, Grobelno,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole v Celju, izdano leta 2002.
gni-306642
Glad Roman, Turjaško naselje 22,
Kočevje, diplomo Srednje šole tehniških
usmeritev in družboslovja Kočevje, št. 75/I,
izdana leta 1984. gng-306365
Gobec Branko, Novake 14, Nova Cerkev,
spričevala za kvalificiranega ključavničarja,
izdal Šolski center Borisa Kidriča Celje, leta
1971. gnc-306419
Gobec Branko, Novake 14, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu šole
za voznike motornih vozil, izdala Avtošola
Ježica, leta 1973. gnb-306420
Godnič Arian, Verdijeva 10, Piran –
Pirano, spričevalo SEPŠ Koper, izdano leta
2008. gni-306638
Godnjavec Pia, Benečija 7, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto,
izdano leta 2004 in 2005. gnl-306360
Gostenčnik Damijan, Gradišče 43/a,
Slovenj Gradec, spričevalo Srednje
kovinarske šole Ravne na Koroškem, št.
14/2002. gnh-306489
Grandovec Žan, Gorjupova 32, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana – Gimnazija Antona
Aškerca, izdano leta 2009. gnp-306406
Gregorič Gašper, Kal 10, Zagradec,
spričevalo o končani OŠ Josip Jurčič Ivančna
Gorica, izdano leta 1985. gni-306492
Hasanbegović Nermin, Litostrojska
cesta 11, Ljubljana, spričevalo 4. letnik
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2008.
gnx-306573
Hašić Bernarda, Česnikova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnu-306426
Hatipović Beba, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in Gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1992, izdano na ime Bečkanović
Beba. gnx-306448
Hladnik Lucija, T. F. Fakina 2/a, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 2009. gns-306628
Horvat Anja, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 2002 in 2003.
gnv-306425
Horvat Engelbert, Hrušica 71, Hrušica,
diplomo Kadetske šole za miličnike v Tacnu,
št. III-342/51, izdana leta 1988. gni-306613
Horvat Engelbert, Hrušica 71, Hrušica,
indeks, Kadetske šole za miličnike v Tacnu
leto izdaje 1985. gnj-306612
Hribar Jože, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, diplomo Šolskega izobarževalnega
centra Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdana
leta 1986. gnu-306476
Janša Janez, Zalarjeva cesta 48/a,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad,
izdano leta 2000. gnr-306429
Jelenc Capuder Urška, Vrtovin 78/a,
Črniče, maturitetno spričevalo Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1995.
gnj-306462
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Jernejšek Tina, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnz-306596
Jernejšek Urška, Stoperce 52, Stoperce,
indeks, Steklarske šole Rogaška Slatina.
gnl-306635
Jokić Željko, Begunje na Gorenjskem
15/a, Begunje na Gorenjskem, indeks, št.
19566, izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gns-306503
Jovičič Matko, Ul. Vena Pilona 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. gnq-306355
Jurkovič Mihelca, Pušenci 25, Ormož,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
kmetijske šole – kmetovalec, izdano na ime
Kavčič Mihelca. gnj-306387
Justin Domen, Videm 38/c, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani – geodetski tehnik, izdano leta
2007. gng-306640
Karabašić Tin, Ukanc 37, Bohinjsko
Jezero, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta
Čufarja Ljubljana, izdano leta 2006.
gnc-306469
Kašnik Samo, Pameče 104/b, Slovenj
Gradec,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2005 in 2006.
gnt-306606
Kavčnik Branko, Pohorska cesta 115,
Vuzenica, maturitetno spričevalo RŠC
Velenje – poklicna elektro šola, izdano leta
1982. gnv-306400
Kenk Robert, Ježa 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
Ljubljana. gnu-306526
Kert Mojca, Čečovje 58/d, Ravne
na Koroškem, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2004. gnp-306656
Kerzič Janez, Topole 20, Mengeš,
diplomo Srednje strojne in kemijske šole
Ljubljana, izdana leta 1989. gnx-306548
Klobučarič Ivan, Obrež 13, Središče
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ, št.
delovodnika 180/78, izdano leta 1978.
gnr-306629
Kočar Borut, Smednik 3, Raka, spričevalo
1. in 2. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1997 in 1998. gnt-306481
Kokl Grega, Racovnik 33, Železniki,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2006 in 2007.
gnv-306600
Kontošić Ana, Pula, Pula, indeks, št.
11080562, izdala Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana. gnc-306594
Kopinšek Simona, Donačka Gora 6/b,
Rogatec, spričevala Šolskega centra
Rogaška Slatina – Steklarska šola, izdani
leta 1997, 1998 in 1999. gnv-306500
Koprivec Neža, Blatna Brezovica 53,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gny-306572
Košir Bogdan, Trnje 9, Železniki, diplomo
Srednje kovinarske in cestno prometne šole
v Škofji Loki, izdana leta 1985. gnd-306393
Košnjek Žiga, Kapusova ulica 1, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2007
in 2008. gno-306407
Kovačec Anže, Loška gora 67a, Zreče,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2008. gns-306403

Kovačič Tim, Ul. S. Mašere 3, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Koper – prodajalec.
gnh-306639
Krajnc Mojca, Bereča vas 42, Suhor,
diplomo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju, izdana leta 1990.
gnq-306555
Krajnc Petra, Majde Vrhovnikove 8,
Ljubljana, indeks, št. 18980645 Filozofske
fakultete v Ljubljani. gnv-306625
Krump Kaja, Gornje Cerovo 5/b, Kojsko,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2006. gnz-306371
Lampič Tess, Vrtna ulica 9, Rakek,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani – aranžerski tehnik, izdano leta
2008. gnc-306569
Lebič Zala, Poženelova ulica 5, Laško,
indeks, št. 18060128, izdala FF Ljubljana.
gnl-306660
Legat Patricija, Titova 71, Jesenice,
spričevalo od 1. do 3. letnika Turistične šole.
gnk-306636
Lemut Gal, Potoče 41, Ajdovščina,
spričevalo 9. razreda OŠ Danilo Lokar
Ajdovščina, izdano leta 2009. gnz-306471
Lepej Jožica, Proti jezam 19, Slovenska
Bistrica, spričevala Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdana leta 1994, 1995, 1996/97.
gnf-306366
Leskovec Matic, Dolga Brda 55, Prevalje,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
z obvestilom o uspehu Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2004. gnu-306626
Letnar Darja, Pšata 25, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.
gnm-306609
Lipovec Janja, Vaše 13, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1997, izdano na ime Jankovič
Janja. gnb-306620
Lisjak Tanja, Černetova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste
v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gnx-306623
Ljubi Tatjana, Dol. Kamence 27, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika SEŠ Novo
mesto – smer upravni tehnik, izdano leta
1992. gnw-306549
Ljubi Tatjana, Dol. Kamence 27, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika SEŠ Novo
mesto – smer upravni tehnik, izdano leta
1993. gnv-306550
Lombar Urša, Novljanska cesta 8,
Preddvor, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in Gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2005. gnh-306414
Lončar Anže, Tesovnikova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnb-306595
Lozič Melisa, Prelovčeva 17a, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole v Novi Gorici, izdano leta 2003.
gnl-306535
Lučić Sandra, Hrvatski trg 4, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnf-306416
Maček Janez, Slomškov trg 5, Celje,
spričevalo 3. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2009.
gnr-306504
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Majkić Branislav, Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, spričevalo o zaključku osnovne
šole OŠ Prežihov Voranc. gnw-306574
Mastnak Eva, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gno-306607
Mastnak Eva, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Ekonomske gimnazije Ljubljana, izdano leta
2007 in 2008. gnn-306608
Matoh Nastja, Hrastje pri Mirni Peči 9,
Mirna Peč, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2008. gnd-306543
Maučec Sabina, Trg 1, Prebold, indeks,
št. 13040200422, izdala Višja šola za
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.
gnt-306602
Mazi Timotej, Podutiška cesta 174,
Ljubljana, spričevala od 1. do 3. letnika
Srednje gradbene, ekonomske in geodetske
šole v Ljubljani, izdana leta 2006, 2007 in
2008. gnt-306427
Mehović Mevludin, Ljubljanska cesta
3/b, Kamnik, spričevalo 3. letnika ŠC
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2002.
gnw-306424
Mesarec Jaka, Travniška ulica 7, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 1. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole v Celju.
gnw-306499
Mežnarič Tomaž, Zlato polje 2, Kranj,
spričevalo 2. letnika, spričevala o poklicni
maturi in obvestila o uspehu pri maturi
Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2005 in 2006. gnu-306576
Mežnarič Tomaž, Zlato polje 2, Kranj,
spričevalo 4. letnika Šole za strojništvo
Škofja Loka, strojni tehnik (PTI), izdano leta
2006. gnt-306577
Mičić Sara Marija, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
izdano leta 2007 in 2008. gnm-306659
Mijatović Maja, Pri Lipi 14, Vrhnika,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2001, 2002 in
2003. gnd-306397
Mijatović Maja, Pri lipi 14, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni
maturi Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gne-306646
Mikulan Petra, Podjavorškova 7, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovne komercialne
šole v Celju, izdano leta 2007. gnt-306556
Miladić Nino, Ob potoku 43, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja
na Vrhniki, izdano leta 2008. gno-306382
Mlakar Maša, Veliko Mlačevo 50,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2009. gnr-306529
Murko David, Gogalova 5, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2006. gnf-306591
Nidorfer Igor, Prisojna cesta 6, Radenci,
diplomo Srednješolskega centra Murska
Sobota – mehanik vozil in voznih sredstev,
izdana leta 1989. gni-306488
Oblak Adam, Mlakarjeva 3/b, Trzin,
spričevalo 1. letnika Waldorfska gimnazija,
izdano leta 2003. gnk-306411
Ocepek Grega, Kolodvorska cesta 9/a,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003 in
2004. gni-306588
Oman Vid, Deteljica 7, Tržič, spričevalo
1. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
Gimnazija Ljubljana, izdano leta 2005.
gnh-306589

Radelj Grega, Štebijeva 10, Ljubljana,
indeks, št. 23080168, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnq-306530
Remic Aljaž, Šmartno ob Dreti 77,
Šmartno ob Dreti, spričevalo 3. letnika
Poslovne komercialne šole v Celju –
Poklicna in strokovna šola Celje, izdano leta
2007. gnq-306605
Rogelj Ajda, Vidergarjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnx-306473
Romih Dušan, Vrbno 25, Šentjur,
spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič
Celje – Šola za voznike, št. 8292, izdano
9. 12. 1980. gnm-306559
Roškar Nataša, Črešnjevci 34, Gornja
Radgona, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Murska Sobota,
št. 115, izdano leta 2003. gnn-306633
Rozman Klavdija, Moste 51, Žirovnica,
indeks, št. 18031308, izdan na ime Pintarič
Klavdija, izdala FF Ljubljana. gnb-306470
Rupnik Rok, Zelena pot 14, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2002. gnr-306454
Sajtl Tjaša, Valvasorjev trg 3, Laško,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2003.
gnf-306641
Salešević Amir, Kogojeva 1, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
poklicni maturi ŠCPET Ljubljana, izdano leta
2003 in 2004. gnj-306391
Selič Drago, Voduce 12/a, Gorica pri
Slivnici, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za prevoze v
cestnem prometu, št. 611174, izdano leta
1998. gnq-306655
Semenič Raul, Podnanos 4/a, Podnanos,
spričevalo od 1. do 3. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 1994, 1995 in
1996. gnj-306562
Sever Matic, Lemeževa ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazija Ljubljana, izdano leta
2003. gng-306565
Skrivalnik Mitja, Podgorska cesta 67,
Slovenj Gradec, obvestilo o uspehu pri
maturi Poklicne in srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2005.
gns-306378
Skrivalnik Mitja, Podgorska cesta 67,
Slovenj Gradec, obvestilo o uspehu pri
maturi Šolskega centra Slovenj Gradec –
Poklicna in srednja ekonomska šola, izdano
leta 2005. gnq-306405
Sladič Patrik, Dekani 218/a, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
šole Koper. gns-306353
Slobodnik Jože, Slamna vas 15, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Črnomelj – kovinostrugar, izdano leta 1983.
gnf-306441
Smrtnik Urban, Brezje pri Dobrovi 5/a,
Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 2002.
gns-306428
Spahić Jasmin, Jakopičeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole v Kranju, izdano
leta 2008. gnk-306661
Srdić Snežana, Ulica bratov Babnik
12, Ljubljana, indeks, št. 20950219, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnl-306585
Stolnik Miroslav, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil z dne 8. 7. 1972.
gng-306490

Opalk Blaž, Ljubljanska cesta 84,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
in maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2006 in 2007.
gny-306622
Opalk Urška, Ljubljanska cesta 84,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
in maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2001 in 2002.
gnz-306621
Orehek Gašper, Zagorica pri Dolskem 5,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdano leta 2008. gns-306453
Oštir Gorišek Rok, Trg na stavbah 1,
Litija, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2005. gnd-306593
Ovniček Janez, Veliki Orehek 14, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ Stopiče,
izdano leta 1979. gnm-306434
Panić Franjo, Celjska ulica 4, Ljubljana,
spričevala za poklicnega voznika, izdala
Avtošola Ježica leta 1971. gny-306647
Pavlič Matej, Poreber 2, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale – avtomehanik, izdano leta 2007.
gnb-306495
Pavlič Matej, Poreber 2, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2005. gnc-306598
Pavlin Tanja, Novi svet 7, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole.
gnu-306376
Peklar Tina, Na logu 20, Škofja Loka,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2007.
gnb-306445
Perko Uroš, Vrhpolje 6, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 1995. gnj-306412
Peršič Aleksander, Šempas 172,
Šempas, spričevalo 8. razreda OŠ Vrhpolje,
izdano leta 1978. gnl-306435
Pilih Aleš, Cankarjeva 4, Celje, spričevalo
o zaključnem izpitu SSŠ Štore, izdano leta
1995. gnq-306409
Pišek Janez, Vrzdenec 140, Horjul,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 2004 in 2005. gnf-306474
Pišlar Martina, Čopičeva ulica 15, Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 2002. gne-306592
Platovšek Ivan, Nušičeva ulica 2/b, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnh-306439
Plečnik Boris, Perkova ulica 16, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar
Ljubljana, izdano leta 1984. gnx-306498
Poljanšek Robert, Zgornji Tuhinj 21,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šoferske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnd-306443
Pretnar Miha, Rodine 50, Žirovnica,
spričevala od 1. do 3. letnika SGTŠ
Radovljica. gnp-306631
Primožič Tomaž, Prevalje 14, Lukovica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2004. gnl-306385
Prusnik Polona, Zgornje Stranje 4,
Stahovica, spričevala 1., 2. in 3. letnika
ter zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem. gnd-306418
Pušić Ines, Blejska cesta 11, Tržič,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2004 in 2005. gne-306617
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Stubelj Kristina, Žigoni 3, Renče,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole. gnk-306461
Susman Tanja, Preserje 32/c, Preserje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnq-306430
Šarkezi Manuela, Cankarjeva ulica
5/c, Murska Sobota, spričevalo 8. razreda
OŠ Ljudske univerze, izdano leta 2004.
gnf-306541
Šega Sara, Hrib 16, Loški Potok,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnl-306410
Šenica Nina, Medenska cesta 89/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2002. gnp-306431
Škarja Tanja, Gor. Jesenice 4, Šentrupert,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2006. gni-306463
Škofic Nadja, Orehovlje 24, Kranj,
spričevalo 3. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008.
gnz-306396
Škorič Dušan, Stična 23, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2001. gnc-306619
Škrbec Tanja, Jugorje 15/a, Brusnice,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto – Ekonomska gimnazija, izdano
leta 2004. gnk-306561
Škulj Urban, Štangarske Poljane 12,
Litija, spričevalo 1. letnika ERSŠG Ljubljana,
izdano leta 2007. gnt-306477
Škvarč Špela, Skrilje 69, Dobravlje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2009. gnd-306643
Štebih Klavdija, Bodkovci 5, Juršinci,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Ptuj. gnh-306389
Šurbek Boštjan, Kvedrova cesta
36, Ljubljana, indeks, SŠGT Ljubljana.
gnm-306384
Tolar Janez, Križna gora 18, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
cestno prometne šole Škofja Loka – voznik,
izdano leta 1998. gnk-306361
Toman
Janina,
Cankarjeva
56,
Radovljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2009. gnk-306536
Trupi Bojan, Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, diplomo kadetske šole za miličnike,
št. III-335/265-87, izdana leta 1987.
gno-306611
Trupi Bojan, Ulica Tončka Dežman 2,
Kranj, indeks, Kadetske šole za miličnike v
Tacnu. gnp-306610
Tušek Tinkara, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, maturitetno spričevalo
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2005.
gnm-306484
Učakar Uroš, Kvedrova 3, Ptuj, spričevalo
OŠ Mladika. gnc-306544
Uršič Ana, Glavarjeva ulica 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Waldorfske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gny-306522
Uršič Ana, Glavarjeva ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika – izpis iz evidence
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana. gnx-306523
Vidmar Erih Jožef, Cesta bratov Zorko
22, Senovo, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1970. gns-306603
Vincetič Jože, Vrtna 3, Murska Sobota,
spričevala SPTŠ Murska Sobota, izdana
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šolsko leto 2000/2001 in 2002/2003.
gnm-306634
Vlašič Andreja, Tomažičeva 24, Izola –
Isola, spričevalo 8. razreda OŠ Vojke Šmuc
Izola, izdano leta 2005. gnk-306486
Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana,
indeks, št. 41060291, izdala Medicinska
fakulteta Ljubljana. gnn-306483
Vok Boris, Čretvež 11, Stranice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole v Mariboru, izdano leta 1997.
gnr-306604
Volk Bruno, Cesta 68, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil Ljubljana, izdano leta
1970. gno-306657
Vozel Alja, Rimska cesta 24, Slovenske
Konjice, spričevalo poklicne mature in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2002 in 2003. gnz-306546
Vrlinič Anja, Ulica pod gozdom 24,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
v Novem mestu, izdano leta 2003 in 2004.
gnh-306614
Vukelič Barbič Ana, Ulica 15. maja 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnj-306587
Wolf Simon, Krašči 1/a, Cankova,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor. gnn-306358
Zadravec Heidi, Goriška 44, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Dobrna, izdano
leta 1987. gnh-306539
Zadravec Matic, Gosposvetska cesta
12, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2008 in 2009.
gnb-306520
Zaletelj Pina, Pugljeva ulica 34,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2005. gne-306517
Zalokar Rok, Videm 44, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Ljubljana – Splošna gimnazija, izdano leta
2006. gnp-306381
Založnik Urša, Sončna ulica 40,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Center Celje, izdano leta
2007. gnc-306394
Zebec Anita, Ulica Malči Beličeve 143,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič
Ljubljana, izdano leta 1981. gnp-306531
Zibelik Klemen, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 69, Polhov Gradec, indeks, št.
26105970, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gnx-306423
Zupančič Luka, Birčna vas 5, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške
gimnazije v Novem mestu, izdano leta 2001
in 2002. gng-306465
Zvizdalo Zoran, Gradnikova cesta 125,
Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Radovljici,
izdano leta 2003. gni-306663
Žibert Alojz, Kladje 9, Blanca, zaključno
spričevalo Poklicne kovinarske šole Krško,
izdano leta 1978. gnr-306354
Žibert Simon, Zgornja Bela 66, Preddvor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnt-306627
Žibert Uroš, Gabrsko 25, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Gostinske in
turistične šole Zagorje, izdano leta 2004.
gnn-306658
Žitek Leona, Ljutomerska 13/s, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

ekonomske šole v Murski Soboti, izdano
leta 1987, izdano na ime Puklavec Leona.
gnt-306652
Žitko Kaja, Mokrice 4, Vrhnika, indeks,
št. 22068960, izdala Fakulteta za šport.
gnp-306581
Žižek Helena, Čufarjeva 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Borisa Kidriča v Celju – tekstilno tehnološka
usmeritev – tekstilni konfekcionar II, št. 578,
izdano leta 1986. gns-306653
Žorić Naja Daniela, Slamnikarska cesta
2, Domžale, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2001. gnn-306458
Žulič Sandra, Na griču 15, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2001 in 2002. gnd-306518
Županič Ivica, Goričak 37, Zavrč,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne
tehnične kmetijska šole Ptuj. gnk-306386

Drugo preklicujejo
Adlešič Valentina Renata, Colnarjeva 9,
Ljubljana – Črnuče, študentsko izkaznico,
št. 19987303, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gni-306513
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.:
zelena karta, št. dok.: 1927370, 1674140,
1707161. Ob-6021/09.
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.: zelena
karta, št. dok.: 1378150, 1378157, 1419349,
1545282, 1545355, 1052914,1086696,
1379297, 1785117, 1420063, 1664535,
1763264, tip dok.: 07-AOD-01, št. dok.:
00469413, 00735450, tip dok.: 1-AO-2006,
št. dok.: 0221601. Ob-6026/09.
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.:
08-AZK-01/07, št. dok.: 1956346, tip
dok.: 08-SVI-02/07, št. dok.: 00053650,
00064243, tip dok.: zelena karta, št. dok.:
1613371, 1780286, 1668629, 1780124,
1780312, 1781120, 1793274, 1925290,
tip dok.: pobotnica, št. dok.: 00125579.
Ob-6025/09.
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.: 07AOD-01/07, št. dok.: 00758211, 00729307,
00729316, tip dok.: OBR. POB. 237, št. dok.:
0152714, tip dok.: 07-TPK-01/07, št. dok.:
00002236, tip dok.: zelena karta, št. dok.:
1629681, 1783783, 1691604. Ob-6024/09.
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.:
08-SVI-02, št. dok.: 00055721, tip dok.:
1-AO-2006, št. dok.: 0125774, 0125780, tip
dok.: 1-CP/03, št. dok.: 00011421, tip dok.:
OBR.POB 23, št. dok.: OD 00155767, DO
00155770. Ob-6023/09.
AdriaticSlovenica, Zavarovalna družba
d.d. obrazce stroge evidence: tip dok.: AAPON-01, št. dok.: OD 460483, DO 460490,
tip dok.: pobotnica, št. dok.: 00147875,
tip dok.: zelena karta, št. dok.: 1637693,
1635585, 001770102. Ob-6022/09.
Arbajter Konrad, Skomarje 46, Zreče,
orožni list, št. OL0015358, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-306557
Arh Tadič Matjaž, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02713-02330-0/01,
izdano leta 2001 v Kopru. gnz-306446
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Arnol Andrej, Na plavžu 49, Železniki,
licenco, št. 614678, izdana pri Interes
Ljubljana. gnv-306450
Belc Sabina, Pavšičeva ulica 32, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 71070001,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gny-306597
Bernik Saša, Sveta Barbara 8, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 37001130,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gns-306528
Bevc Marjan, Volčičeva ulica 13, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022148000. gnu-306501
Bizjak Martin, Križ 31, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 23070038,
Fakulteta za strojništvo. gns-306578
Bojić Dorotea, Kodrova ulica 30,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnf-306516
CO – BEX d.o.o., Blasnikova 31,
Ljubljana, licenco za vozilo Iveco Eurocargo
75E 14, reg. št. LJ 13-9UM. gnn-306583
Curk Franc, Bevkova 11, Vipava,
certifikat o NPK, št. 2552, izdan leta 2008.
gnb-306645
Cvelbar Nika, Peričeva ulica 23, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gne-306467
Čermelj Edvard, Vogljanska cesta 50,
Šenčur, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnv-306525
Čoha Damjan, Cebejeva ulica 21,
Ajdovščina, certifikat NPK v cestnem
prometu. gnd-306493
Čurčič Denis, Ukmarjeva 6, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3309-0/00, ser. št.
2610. gnu-306551
Daberc Matej, Deteljica 11, Tržič, potrdilo
o uspešno opravljenem izpitu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu. gnz-306496
Dimec Bogdan, Polže 11, Nova Cerkev,
potrdilo za varno vožnjo s traktorjem in
traktorskimi priključki. gnj-306487
Dizdarević Mirvet, Litijska cesta 71,
Ljubljana, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnq-306480
Dobrinja Borut, Lopar 21, Marezige,
študentsko izkaznico, št. 18080144, izdala
FF Ljubljana. gnq-306380
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki
Gaber,
certifikat
o
poklicni
nacionalni kvalifikaciji, pod evidenčno št,
110/2006/8400.002.4.0 4, za voznika Šorli
Marijana. gno-306482
Fink Pia, Jurčičeva ulica 10, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 23070689,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gng-306665
Fortič Ana, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71080565, izdala Biotehnična fakulteta
Ljubljana. gni-306388
Frigotransport Pišek&HSF d.o.o., Lopata
017, Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008064003, izdana na ime Merič
Zvonko. gnt-306402
Gaber Aleš, Cerovec 17/a, Šentjur,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500004433000, izdal Cetis Celje.
gnm-306534
Golobič Mihaela, Rjava cesta 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in Gimnazija Ljubljana.
gno-306432
Gradelan d.o.o., Novo Polje C. IX/16,
Ljubljana – Polje, licenco za tovorno vozilo
z reg. št. LJ 78-9TU. gnn-306508

Hudnik Tina, Dolinškova 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71040704,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gng-306440
Humar Marko, Sneberska cesta 22/b,
Ljubljana, certifikat NPK varnostnik z dne
9. 6. 2008, z oznako C490. gnl-306485
Imširović Damir, Lokve 10/B, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 64020215, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnc-306519
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244246359, izdano na ime Lukić
Slavoljub. gnm-306359
Interspas, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244248730, izdano na ime Veljković
Staniša. gnv-306475
Jakoš Teja, Pot v Boršt 23, Ivančna
Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Josipa Jurčiča. gnm-306509
Jeršič Andrej, Glinška 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01807-11/95. gnn-306433
Jesenko Sandi, Kozmerice 6A, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 21070540, izdala
Fakulteta za družbene vede. gno-306457
Kajtazović Asmira s.p., Tržaška cesta
204, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
99289818672, izdano na ime Guč Dubravka.
gng-306415
Klakočar Maksimiljana s.p., Bukovje
v Babni gori 1, Sveti Štefan, potrdilo, št.
006909/BGD61-2-5735/2008 za voznika
Ibrahima Jogića, z veljavnostjo od 22. 9.
2008 do 28. 8. 2009. gne-306367
Klakočar Maksimiljana s.p., Bukovje
v Babni gori 1, Sveti Štefan, potrdilo, št.
006909/BGD64-3-5735/2008 za voznika
Hase Šabić, z veljavnostjo od 22. 9. 2008
do 28. 8. 2009. gnd-306368
Klakočar Maksimiljana s.p., Bukovje
v Babni gori 1, Sveti Štefan, potrdilo, št.
006909/BGD64-2-3331/2008 za voznika
Dragan Radulović, z veljavnostjo od 8. 5.
2008 do 7. 1. 2009. gnc-306369
Klepec Nenad, Papež 1, Osilnica,
certifikat NPK – za voznika v cestnem
prometu, št. 847. gnw-306399
Kostevc Alenka, Straža 1, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 11080015,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gng-306540
KOŠAKI – TMI d.d., Oreško nabrežje 1,
Maribor, štampiljko ovalne oblike z napisom
KOŠAKI, Tovarna mesnih izdelkov d.d.,
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, št. 1.
gno-306507
Kožuh Mirjana, Obirska ulica 1/a,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 542/09,
izdana pri Odvetniški zbornici dne 15. 4.
2009. gni-306538
Kristan Mirjan, Selo pri Vodicah 26,
Vodice, študentsko izkaznico, št. 01006514,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gng-306615
Ljubec Boštjan, Spodnja Hajdina 54/a,
Hajdina, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
611112, izdano leta 1998. gne-306542
Lumpert Mateja, Lešnica 18, Otočec,
študentsko izkaznico, št. 71040178,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnu-306401
Malić Darko, Kocbekova cesta 8,
Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022444000. gnt-306502
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Marinič Valter, Senožeče 4, Dobrovo
v Brdih, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
610130. gnw-306649
Markeljc Marko, Polje 476, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19453482,
Ekonomska fakulteta. gne-306417
Mehić Alen, Orlovik bb, 72230
Žepče, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014602001. gno-306532
Miklavčič Davor, Jagodje 89/a, Izola
– Isola, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015705000. gnu-306505
Mirnik Urška, Pristava 12, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 31260129,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnb-306570
Modic Boni, Sostrska cesta 38/K,
Ljubljana-Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana.
gny-306547
MONAZIT
d.o.o.,
Brilejeva
ulica
13, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244241022, izdano na ime Selimović
Mirnes, izdano leta 2008. gnr-306479
Novak Luka, Boštanj 58, Boštanj,
certifikat NPK, št. 687, izdan leta 2005.
gny-306372
Ošlovnik Grega, Šmartno 135, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011917000, izdal Cetis Celje.
gnr-306554
Paloš Almir, Cesta 2/a, Šoštanj, certifikat
NPK v cestnem prometu. gnj-306537
Perčič Katarina, Polena 15, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 06050909, izdala
Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gne-306392
Petan Jožica, Piršenbreg 63/a, Globoko,
potrdilo o pridobitvi znanja iz fito medicine
za izvajalca ukrepov, izdano pri Kmetijsko
gospodarski
zbornici
Novo
mesto.
gno-306582
Petrič Oskar, Gorenji Vrsnik 2/d, Spodnja
Idrija, potrdilo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za prevoze v cestnem
prometu, št. 610760 z dne 23. 12. 1997.
gno-306357
Pintaršped d.o.o., Mednarodni prehod 1,
Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500015399000, izdana na
ime Sarić Jovan. gns-306553
Podgoršek Branko, Frankolovo 25,
Frankolovo, certifikat NPK, izdan leta 2004.
gnh-306364
Potokar Nika, Dolenjska cesta 341,
Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnn-306383
Pungartnik Nika, Župančičeva 29, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kranj.
gnr-306404
Radosavljević Sebastjan, Brezovica 28,
Materija, certifikat za poklicnega voznika
Srednje tehniške šole v Kopru, izdano leta
2006. gnu-306651
Ratej Katarina, Celjska cesta 2, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 18051011,
izdala FF Ljubljana. gnm-306584
Rokavec Gregor, Zgornji Tuštanj 12,
Moravče, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za organizatorja
voznika in spremljevalca izrednih prevozov,
št. 1779. gnf-306616
Roškar Nataša, Črešnjevci 34, Gornja
Radgona, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za zdravstvenega tehnika, izdano leta
2006, na ime Irgolič Nataša. gno-306632
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Samarin Mijo, Sesvete, Puđak kate 12,
Zagreb, certifikat o poklicni kvalifikaciji za
voznika v cestnem prometu, št. 211, izdan
leta 2004. gnq-306580
Sebanc Robert, Kamnikarjeva ulica 30,
Škofljica, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št. 608
061, opravljeno 10. 9. 1997. gne-306442
SG Kovač d.o.o., Medijske Toplice 12,
Izlake, delovno dovoljenje, št. 0103173818,
izdano na ime Memedi Azis. gnn-306408
Skube Franc, Dolenji Globodol 15/a,
Mirna Peč, certifikat NPK v cestnem
prometu, št. 605250 z dne 2. 6. 1997.
gnc-306494
Stegu Milan, Podgora pri Dolskem 107,
Dol pri Ljubljani, diplomo in indeks Srednje
šola za trgovinsko dejavnost. gnp-306456
Stipanović
Zdenko,
Vrhovo
pri
Šentlovrencu 17, Velika Loka, NPK certifikat
št. 2031, izdala GZS. gnt-306452
Šarac Goran, Šmartno ob Paki 137,
Šmartno ob Paki, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500004133000, izdal Cetis
Celje. gnn-306558
Šarić Zinaid, Mirka Pirca 7, Sežana,
certifikat NPK, št. 1924/2008. gnp-306506
Ščuka Rok, Bilje 23, Renče, študentsko
izkaznico, št. 19299520, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gni-306363
Škornik
Urša,
Ljubljanska
cesta
72, Domžale, študentsko izkaznico, št.
06050733, izdala Fakulteta za socialno delo
Ljubljana. gnv-306375
Šuštaršič Jaka, Gorenja Brezovica 1,
Preserje, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji v cestnem prometu, izdano leta
2007. gnh-306464
Trebše Željko, Srpenica 30, Srpenica,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500014015000, izdal Cetis Celje.
gnc-306644
Viator & Vektor Logistika d.o.o.,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana, licenco za
vozilo z reg. št. LJ M1-86T, LJ R9-66S in
KP H6-712, izdana s strani GZS pod številko
GE003051/00597 z veljavnostjo do 27. 11.
2012. gnw-306524
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Zupan Ana, Voljčeva cesta 7, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 01008410, izdala
Pedagoška fakulteta. gnq-306455
Zupin Primož, Okroglo 6, Stahovica,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500022082000, izdal Cetis Celje.
gng-306590
Zver Blaž, Goriška ulica 51, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnn-306533
Žagar Saša, Ulica talcev 1, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 27004690,

Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnc-306444
Živić Aleksandra, Cesta na Lenivec 10,
Sežana, študentsko izkaznico, št. 19458202,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnw-306599
Žnidar Iztok, Kešetovo 3, Trbovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7536/00-98. gnt-306552
Žohar Andrej, Belovo 3, Laško, certifikat
NPK, izdan na Gospodarski zbornici, leta
2007. gnm-306459
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