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Javni razpisi
Ob-8567/09
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja popravek Javnega razpisa
»Znanje uresničuje sanje«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/09 z dne
22. 5. 2009.
1. Preambula javnega razpisa se na
koncu za vejico dopolni z naslednjim besedilom:
»Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-1-MDDSZ
o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP
RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 21. 5. 2009,
Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-2-MDDSZ
o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP
RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 12. 8. 2009,
Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-3-MDDSZ
o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP
RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 8. 10. 2009
in Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-4-MDDSZ
o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP
RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 5. 11. 2009,«
2. V točki 3. Predmet javnega razpisa se
spremeni naslednje:
– besedilo 3. točke drugega odstavka se
spremeni tako, da se glasi:
»3. priprave na postopke ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij,«;
– besedilo 4. točke drugega odstavka se
spremeni tako, da se glasi:
»4. postopke preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij.«;
– v tretjem odstavku se za besedo »imajo« doda beseda »lahko«;
– v šestem odstavku se na koncu za piko
doda naslednje besedilo:
»Zavod za celoten izkazan in potrjen
znesek računa oziroma upravičenega stroška vlagatelja po zakonsko določeni stopnji
obračuna in plača akontacijo dohodnine na
račun pristojnega davčnega urada, kar pomeni, da se vrednost potrjenega zahtevka
vlagatelja na zahtevku za sofinanciranje
poveča za navedeno akontacijo dohod
nine.«
– v sedmem odstavku se tretja alinea
črta;
– besedilo trinajstega odstavka z naslovom Programi nacionalnih oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij se spremeni tako,
da se glasi:
»Postopke preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register
izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri

Državnem izpitnem centru. Postopke pridobivanja temeljnih poklicnih kvalifikacij lahko
izvajajo centri, ki jih je pooblastil minister za
promet.«;
– v štirinajstem odstavku se besedilo
»o uspešni zaključeni pripravi in potrdilom«
črta.
3. V točki 4. Pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu se spremeni naslednje:
– v prvem odstavku se za besedo »imajo« doda beseda »lahko«, beseda »spodaj«
pa se nadomesti z besedo »zgoraj«.
4. Točka 6. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja se spremeni tako, da se drugi odstavek
glasi:
»Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za javni razpis »Znanje
uresničuje sanje«, znaša skupaj 6.250.000
EUR, in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 5.312.500 EUR, kar
predstavlja 85% vrednosti in sredstev slovenske udeležbe v višini 937.500 EUR, kar
predstavlja 15% vrednosti.
Prijavitelji lahko za iste programe izobraževanja ali usposabljanja pridobijo sredstva
le iz enega javnega razpisa. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje, kar pomeni
nenamensko porabo sredstev in posledično
vračilo dodeljenih sredstev.«
5. V točki 14. Mehanizmi nadzora se
v drugem odstavku beseda »sofinanciranj«
nadomesti z besedo »sofinanciranju«.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 004/10

Ob-8619/09
Popravek
V javnem razpisu za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki
jih bo v obdobju 2010–2013 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni
razpis, oznaka JPR-VP-2010-2013), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z dne
4. 12. 2009, se v 12. točki, popravi datum
zaključka razpisa in se pravilno glasi:
12. Razpisni rok
Razpis se začne 4. 12. 2009 in zaključi
30. 1. 2010.
V točki 14.1 se v prvem stavku tretjega
odstavka popravi datum zaključka razpisa
tako, da pravilno glasi:
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 30. 1. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na

prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-VP-2010-2013,
z obvezno navedbo razpisnega področja in
podpodročja (npr. uprizoritvena umetnost –
avtorski opus).
V točki 14.2 se v prvem stavku popravi
datum zaključka razpisa tako, da glasi:
14.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
V točki 17 se v prvem stavku popravi datum pričetka odpiranja vlog tako, da glasi:
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
4. 2. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Št. 003/10

Ob-8620/09
Popravek
V javnem razpisu za izbor izvajalcev za
izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 102 z dne 11. 12. 2009, se
v 9. točki popravi datum zaključka razpisa
in se pravilno glasi:
9. Razpisni rok
Razpis se začne 11. 12. 2009 in se zaključi 6. 2. 2010.
V tretjem odstavku 11. točke se popravi
datum in se pravilno glasi:
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana – do 6. 2. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis z oznako JPR-UM-2010 in
z obvezno navedbo osnovnega razpisnega
področja in podpodročja (npr. intermedijska
umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov
(sedež).
Popravi se datum v točki 11.2 in se pravilno glasi.
11.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 2. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Popravi se datum v 14. točki razpisa in
se pravilno glasi:
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
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Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 2.
2010. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 100/2009

Ob-8566/09
Sprememba
V »Javnem razpisu za sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96/09,
dne 27. novembra 2009, se v 13. točki razpisa »Roki, do katerih morajo biti predložene
prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev« spremeni rok za oddajo
vlog, tako, da se ta glasi »Rok za oddajo
vlog je 15. 3. 2010«. Prav tako se v navedenem razpisu spremeni točka 14. »Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
ter način obveščanja o datumih naslednjih
odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev«, tako, da se prvi stavek glasi
»Odpiranje vlog se bo začelo 17. 3. 2010 ob
10. uri v prostorih naročnika.
Vlagatelji, ki so vloge že oddali, lahko,
v primeru, da zgoraj navedena sprememba
vpliva na njihove vloge, pošljejo novo vlogo,
sklad pa jim bo prejšnjo vlogo vrnil.
Spremembam javnega razpisa sledijo
tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 100/09
Ob-8575/09
Na podlagi 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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št.
1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi
projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1341/2008/ES), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1080/2006/ES), 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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in
49/90), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in
61/08) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in
40/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
in sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 4300-93/2009-3 z dne 31. 12.
2009 Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana kot neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega
telesa (v nadaljevanju: SVLR-PT), objavlja
tretji javni razpis
za izbor operacij iz prednostne
usmeritve »Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni
meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na
operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala
z uvedbo »schengenskega režima« na meji
z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je
ohranjanje poseljenosti območij ob meji.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji.
2 Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji in upravičenci do
nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati
investitor in nosilec operacije.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na
tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi
s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje
v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti
vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev
v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije.
3 Upravičeni nameni
Do sofinanciranja so upravičene samo
namensko upravičene operacije, ki se bodo
izvajale v naseljih na teritorialnem območju
znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko
Hrvaško.

Seznam naselij znotraj 10 km obmejnega
pasu z Republiko Hrvaško je priloga razpisni
dokumentaciji in je objavljen na spletni strani http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
Upravičeni nameni so:
1. Prometna infrastruktura:
– upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti,
– prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisnih
dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala
z uvedbo »schengenskega« režima na meji
z Republiko Hrvaško;
2. Okoljska infrastruktura:
– upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija sistemov vodooskrbe ali odvajanja in
čiščenja odpadnih voda (operacije, ki hkrati
obsegajo tako urejanje vodooskrbe kot urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda
niso upravičene do sofinanciranja!),
– prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisne
oskrbe s pitno vodo oziroma čiščenja in odvajanje odpadnih voda;
3. Ekonomska infrastruktura:
– upravičeno je komunalno urejanje zemljišč za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con do 10 ha površine,
– upravičene so operacije, katerih cilj je
zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest poslovni coni v 2 letih po zaključku
operacije.
4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in to razpisno
dokumentacijo.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
4.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa
so:
1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
ipd.);
2. stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
3. stroški nakupa zgradb;
4. stroški nakupa, dobave in vgradnje
opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;
5. stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije;
6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
7. stroški zunanjega urejanja objektov;
8. stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški navedeni pod zaporedno številko
2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni
stroški stroškov pod zaporedno številko 1.
4.2 Postopek izbora izvajalcev
Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce
aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ureja
javno naročanje (ZJN-2) in hkrati navodili
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013,
ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja
označevanje dokumentov in objav, nastalih
v postopku javnega naročanja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru nakupa stvarnega premoženja
je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki
ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
4.3 Posebnosti upravičenih stroškov
Davek na dodano vrednost in davek od
prometa nepremičnin sta po tem javnem
razpisu vselej neupravičen strošek.
Nakup nepremičnin (zemljišč in zgradb)
je lahko upravičen strošek:
– če med nakupom in cilji sofinancirane
operacije obstaja neposredna povezava,
– je zanjo izdelano cenitveno poročilo, ki
izkazuje, da cena nepremičnine ne presega
tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni
uradni priznani cenilec z ustrezno licenco;
– da upravičenec poda izjavo, da zgradba v zadnjih desetih letih ni prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih
sredstev Skupnosti, s katerimi bi prišlo do
podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja
nakupa iz EU sredstev in da se (bo) nepremičnina uporabljala za namen in v skladu
s cilji, določenimi v operaciji.
Pri izračunu višine upravičenih stroškov
se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena).
Sredstva za vse neupravičene stroške
v celoti mora zagotoviti upravičenec.
4.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov
Sredstva se bodo upravičencu izplačala
na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu so priloženi:
– vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji,
– računi oziroma druge verodostojne
knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek
obveznosti upravičenca,
– dokazila o plačilu nastalih obveznosti.
Izjema pri posredovanju dokazil o plačilih
so gradbene situacije, pri katerih je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo
situacije (in ob hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe o sofinanciranju)
v skladu s petim odstavkom 22. čl. Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(Uradni list RS, št.
99/09 – ZIPRS1011) in pri katerih je potrebno dokazilo o plačilu obveznosti posredovati
v roku 5 delovnih dni po prejetju predplačila
za predložene gradbene situacije.
Višina sofinanciranja je določena z višino
v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov,
ki se povrnejo upravičencu v odobrenem
deležu sofinanciranja.
4.5 Obdobje upravičenosti stroškov in
obdobje za porabo sredstev
4.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi
zemljišč in zgradb) bodo upravičeni od 1. 1.
2009, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa.
Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi
sredstev operaciji.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2011, ne
bodo upravičeni do sofinanciranja. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12.
2011, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov.
Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.

4.5.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva za leti 2010 in 2011.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2010, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2011.
Skrajni rok za porabo sredstev strukturne
politike je 31. 12. 2011.
5 Višina sredstev
5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša okvirno 10.000.000,00
EUR za leti 2010 in 2011.
5.2 Višina sofinanciranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško«.
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko
sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.
Znesek sofinanciranja iz namenskih
sredstev po tem javnem razpisu se zniža
pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Najvišji možni znesek sofinanciranja
(skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije) posamezne
prijavljene operacije lahko znaša največ
500.000,00 EUR.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
– štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13-EU,
– štev. 7624 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13 – slovenska
udeležba,
– štev. 7618 Razvoj regij – prometna
infrastruktura – EU – 07-13,
– štev. 7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba,
– štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – EU 07-13,
– štev. 7627 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba.
6 Pogoji za kandidaturo na javnem razpisu
6.1 Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo le
upravičeni prijavitelji. Predmet operacije
mora biti skladen z upravičenimi nameni
iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Vloga
za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
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2. Operacija se mora izvajati v naseljih
na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
3. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1.
2009, niso upravičene do sofinanciranja.
4. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno (tehničnotehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti
v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. V primeru operacij
investicijskega značaja mora biti izgrajena
ali obnovljena infrastruktura po zaključku
operacije polno funkcionalna (delujoča), kar
bo upravičenec moral najkasneje v roku 6
mesecev po datumu zaključka operacije iz
pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega dovoljenja.
5. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene lastne vire za izvedbo celotne operacije.
Operacija mora biti ustrezno opredeljena
v veljavnem aktu o proračunu samoupravne
lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih
programov-NRP (tretji del proračuna). Naziv
operacije, zneski in viri financiranja morajo
biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih
in v NRP enaki. V kolikor naziv, zneski in/ali
viri niso enaki, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do podpisa pogodbe uskladil
načrt razvojnih programov oziroma posebni
del proračuna.
6. Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti kopijo pravnomočnega
gradbenega oziroma drugega ustreznega
dovoljenja za poseg v prostor na celotni površini, kjer se bo izvajala investicija.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj
regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisnimi
pogoji tega javnega razpisa,
– o upoštevanju upravičenih stroškov iz
razpisne dokumentacije in Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013,
– o označevanju operacije, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa
upravljanja za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije, povezane
z operacijo ter upoštevanju omejitev glede
sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja
operacije ali če delež sofinanciranja operacije
preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju kazalnikov in
prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po
zaključku operacije,
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– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o zagotavljanju enakosti med spoloma
in preprečitvi vsakršne diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje enakih
možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 v vseh fazah projekta,
– da bo najkasneje do podpisa pogodbe
predložil usklajen načrt razvojnih programov
s predmetno operacijo,
– o resničnosti vseh navedenih podatkov.
6.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena
investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06). Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti izdelan v skladu
z vzorcem in navodili Ministrstva za finance
(http://www.mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm). Dodatne obvezne vsebine
investicijskega dokumenta – v primeru operacije iz namena ekonomske ali okoljske infrastrukture1 – so obvezne kot sledi:
a) v primeru, da je vrednost operacije
višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
b) v primeru, da je vrednost operacije
manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno
v investicijski dokumentaciji izračunati samo
finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek
sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Kot pomoč pri izračunu finančne vrzeli
lahko upravičenci uporabijo prilogo B razpisne dokumentacije »Obrazec za pomoč pri
izračunu finančne vrzeli« (v Excelu).
2. Projektna dokumentacija za operacije
investicijskega značaja mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
3. Iz zadnjega investicijskega dokumenta
mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski
omilitveni ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin)
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je potrebno).
1
V primeru operacije iz namena prometne
infrastrukture, kjer ni predvidenih prihodkov na
operaciji, analize stroškov in koristi in izračuna
finančne vrzeli ni potrebno izračunavati.
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4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
7 Merila za izbiro operacij
Popolne vloge bo ocenila komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog, v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje se po le
po enem namenu operacije – A, B ali C).
Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni
dokumentaciji.
A) Prometna infrastruktura (skupaj največ 100 točk):
1) Urejanje dostopa do gospodinjstev
(največ 60 točk),
2) Urejanje dostopa do poslovnih objektov (največ 40 točk).
B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ
100 točk):
1) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo življenjski pogoji ob meji s Hrvaško
na področju okoljske problematike (največ
90 točk),
2) Prispevek operacije k ustvarjanju novih bruto delovnih mest (največ 10 točk).
C) Ekonomska infrastruktura (skupaj največ 100 točk):
1) Bruto delovna mesta v poslovni oziroma obrtni coni (največ 80 točk),
2) Število prebivalcev, katerim se potencialno izboljšujejo življenjski pogoji ob meji
s Hrvaško na področju ekonomske problematike – število prebivalcev občine s stalnim
prebivališčem v 10-kilometrskem pasu ob
meji s Hrvaško (največ 20 točk).
Ocenjene vloge bo strokovna komisija
razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z največ točkami, do vloge, ki je bila ocenjena
z najmanj točkami, in predlagala za sofinanciranje vloge, ki so na tej listi prejele relativno največ točk, do porabe razpoložljivih
sredstev po tem javnem razpisu.
V primeru, da je več vlog ocenjenih
z enakim številom točk, bodo prednostno
sofinancirane operacije (po vrsti):
1. tistih predlagateljev, ki jim še niso bila
odobrena sredstva iz naslova te prednostne
usmeritve,
2. tistih predlagateljev, katerim je bilo na
preteklih dveh javnih razpisih iz naslova te
prednostne usmeritve skupaj odobreno relativno manj sredstev od predlagatelja, ki je
dosegel enako število točk;
3. ki imajo nižjo registrirano zaporedno
številko v zadevi SPIS, dodeljeno v glavni
pisarni SVLR ob prejemu vloge.
8 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje javnega razpisa, navodila
in obrazce za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/si/javni_razpisi/ ali vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
4. nadstropje (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: gp.svlr@gov.si.
9 Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, osebno ali po
pošti do 5. 2. 2010, do 15. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslo-

vom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj!
Vloga na 3.JR prednostne usmeritve Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« ter polnim
naslovom prijavitelja na ovojnici. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(obrazec št. 5), ki ga lahko (izpolnjenega)
nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo
mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter naziva operacije in
nato vrnjena pošiljatelju.
10 Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni
od roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog
ne bo javno. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
Prijavitelji nepopolnih vlog bodo v 8 dneh
od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje
v 8 dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija vloge vsebinsko pregledala in ocenila
v skladu z merili za izbor.
11 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščani najkasneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
12 Pritožbeni postopek: za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08).
13 Dodatne informacije: kontaktna oseba
za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je mag. Igor Gabrenja.
Vse informacije morajo biti zahtevane v izključno pisni obliki na e-naslov igor.gabrenja@gov.si ali po faksu 01/478-37-60. Odgovori se podajajo izključno v pisni obliki ter
se skupaj z dodatnimi informacijami v zvezi
s predmetnim javnim razpisom in morebitnimi spremembami razpisne dokumentacije
istočasno objavljajo tudi na spletni strani
SVLR, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Vsi objavljeni odgovori imajo status
dopolnitve razpisne dokumentacije.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 6130-1192/2009
Ob-8565/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2010
(oznaka: JR9–ZP–2010)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
publike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
3. Razpisno področje in cilji razpisa
Javni razpis obsega izdaje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski
obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
JAK podpira izdaje publikacij s ciljem
omogočanja in pospeševanja objav tistih
znanstvenih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali
podpodročja,
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije,
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru,
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu:
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih publikacij se lahko
prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost (ARSS),
založbe ter društva s statusom delovanja
v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj). Prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo o svojem statusu.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih pogojev, bodo
kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Prijavitelj z isto prijavno vlogo in za isti
namen ne more kandidirati na drugih razpisih Javne agencije za knjigo RS.
4.2. Posebni pogoji za uvrstitev publikacije v prednostni seznam so naslednje:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj
s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– izbrani prijavitelj je dolžan predložiti
agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo,
da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije za leto 2009;
– ima pisne recenzije znanstvenih člankov, prijavitelj je dolžan vlogi priložiti seznam
recenzij;
– ima katalogizirane v sistemu COBISS
vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa oziroma za obdobje
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njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh
let; prijavitelj je dolžan vlogi priložiti izpisek
iz sistema COBISS.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– V celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: JR9–ZP–2010 – Prijavna vloga na
javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij.
– Izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«).
– En izvod celotnega letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem
proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih posebnih pogojev za
posamezno razpisno področje, bodo kot
neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo- Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
5. Splošni razpisni kriteriji:
Elementi ocenjevanja
Delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno vsebino
76–100%
51–75%
do 50%
Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze (seznam
bibliografskih baz http://www.ARRS.gov.si/sl/akti/prav-znan-strokuspesn-06.asp)
vključenost v SCI, SSCI, humanistične baze
vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze
vse druge publikacije
Dvojezičnost oziroma večjezičnost publikacije
publikacija izhaja dvo- ali večjezično.
publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem jeziku
Dostopnost revije na spletu
dostopna so polna besedila (lahko tudi starejše izdaje)
dostopni samo povzetki
Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in
meddisciplinarne povezave
zelo velik
srednje velik
manjši
Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje javnosti
o raziskavah domačih raziskovalcev; vključenost publikacije
v mednarodno znanstveno diskusijo
velik
srednje velik
manjši
Pomen za razvoj slovenske znanstvene in strokovne terminologije
Skupaj
6. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti (v
nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in
oceni pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovredno-
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teni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije, od števila evalviranih vlog, ter
razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih
javnemu razpisu. Najvišje možno število točk
za znanstveno publikacijo je 100 točk. Za
sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju
doseči minimalno 60 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I, II, III in IV. Publikacija, ki
se pri ocenjevanju uvrsti v prve tri kategorije, se sofinancira. Publikacija, ki se pri
ocenjevanju uvrsti v četrto kategorijo, se ne
sofinancira.
Za vsako znanstveno vedo se posebej
določi točkovni razpon kategorij s pomočjo
srednje vrednosti (v nadaljevanju SV). SV
je kumulativa vseh ocen v določeni znanstveni vedi deljeno s številom uvrščenih,
evalviranih vlog:
– v I. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so
dosegle ocene nad SV ocen področja s prišteto polovico razlike med SV in 100 točk.
– v II. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so
dosegle ocene nad SV področja in do spodnje meje I. kategorije.
– v III. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so
dosegle ocene nad določenim spodnjim pragom in do SV ocen področja.
Delež sredstev, glede na izračunano
subvencijo:
– I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– II. kategoriji pripada 75% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– III. kategoriji pripada preostali delež
sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno
po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po
en recenzent za to znanstveno področje (v
nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno publikacijo po vedah
ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba
agencije izračuna aritmetično sredino obeh
ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih publikacij po vedah glede na število točk.
c) Strokovna komisija za vsako vedo
posebej določi razpon točk za posamezno
kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje publikacij po kategorijah glede na doseženo
izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za
vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi
strokovna komisija na skupnem sestanku.
d) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma
z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so
za to podani tehtni razlogi.
e) Na podlagi razdelitve publikacij po
kategorijah pooblaščena oseba agencije
izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo na podlagi sprejetih normativov za
izračun subvencije.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje publikacij, se upoštevajo
naslednji finančno opredeljeni elementi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:
– Število avtorskih pol na zvezek (za
III. kategorijo le do največ 20 avtorskih pol)
(D1).
– Naklada (do 1000 izvodov na zvezek)
(D2).
– Število zvezkov na letnik (za III. kategorijo le do največ 4 zvezke) (D3).
– Priznani stroški na eno avtorsko polo
(D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk,
lektoriranje, prevajanje, stroški odpošiljanja).
Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega
tiska, in sicer maksimalno do višine +50%,
o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10
JAK sofinancira stroške tiska in stroške
priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih
honorarjev piscem člankov.
JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po
obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo
spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem
letu se upošteva 80 odstotkov lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena
sredstva.
Pri izdaji publikacije JAK sofinancira
stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za
tisk (stroške oblikovanja in računalniškega
preloma) in stroške lektoriranja, ne financira
pa avtorskega dela.
7. Predvidena vrednost javnega razpisa:
predvidena vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa znaša 420.173,31 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: publikacija mora iziti do zaključka koledarskega
leta 2010 in biti dostavljena JAK. Dodeljena
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2009
in 2010 (Uradni list RS, št. 99/09).
9. Razpisni rok: javni razpis se začne
8. 1. 2010 in se zaključi 29. 1. 2010.
10. Razpisna dokumentacija:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu.
Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki
so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki
(samo obrazce brez dokončnega rokopisa)
na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si;
2. in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj
s celotnim dokončnim rokopisom na CDROM-u na naslov agencije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK: www.jakrs.si, kjer so tudi

drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12.
uro.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno
področje in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Vloga mora biti poslana na naslov: JAK,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 29. 1.
2010 oziroma najkasneje tega dne oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih
publikacij z oznako JR9 – ZP – 2010. Hkrati
mora biti vloga najkasneje tega dne oddana
po elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 29. 1.
2010 oziroma do tega dne ni bila predložena
v glavni pisarni JAK in ni bila hkrati poslana
po elektronski pošti na naslov agencije.
Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od
10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne
3. 2. 2010. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh
od navedenega skrajnega roka za oddajo
prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-8576/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju programov
na področju tehnične kulture v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09) in
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št.
90/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju tehnične kulture iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,
ki omogočajo zlasti:
– mladinsko raziskovalno delo, poletne
šole in delavnice, mladinske raziskovalne
tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov,
– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture,
– širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in
dvig tehnične kulture med prebivalstvom
nasploh,
– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine,
– organizacije in udeležbe na prireditvah
in tekmovanjih iz področij tehnične kulture.
Sredstva za investicije v prostore in nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev niso
predmet tega odloka.
Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko
prijavijo društva in zveze društev s področja
tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih
postavk.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju,
– imajo najmanj 70% članov iz Mestne
občine Nova Gorica,
– izvajajo program, ki mora ustrezati
predmetu javnega razpisa,
– bodo prijavljeni program izvedli v letu
javnega razpisa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo, ki je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 60.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob

sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis TK 2010 –
Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 9. 2.
2010, do 11. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (9. 2. 2010, do 11. ure) prispe na
naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma
je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-353
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8577/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih
programov v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 48/08) ter Letnega programa športa
v Občini Medvode za leto 2010, sprejetega
na 22. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 15. 12. 2009, objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Medvode za leto 2010
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov:
A) Športni programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine:
a) Športna vzgoja predšolskih otrok;
b) Športna vzgoja šoloobveznih otrok;
c) Športna vzgoja mladine;
d) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
e) Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna dejavnost študentov;
3. Športno rekreativna dejavnost odraslih;
4. Kakovostni šport;
5. Vrhunski šport;
6. Šport invalidov;
7. Razvojne in strokovne naloge v športu:
a) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
b) Založniška dejavnost in informacijski
sistemi na področju športa;
c) Športne prireditve in promocijska dejavnost;
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d) Delovanje športnih društev in zvez
športnih društev;
B) Redno in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov in površin.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe A je 154.300 EUR, za
redno in investicijsko vzdrževanje športnih
objektov in površin pod B pa 31.300 EUR.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko
javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
4. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v občini;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
in ki poleg navedenih izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– delujejo najmanj eno leto od objave
javnega razpisa;
– imajo sedež v občini, izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju;
– izvajajo športne programe, ki so vključeni v letni program športa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih športnih programov;
– imajo za športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj štirideset tednov
v letu;
– imajo urejeno evidenco o članih in registriranih tekmovalcih, ki plačujejo predpisano članarino;
– imajo urejeno pravno statusno dokumentacijo v skladu z zakonom in delujejo
v skladu z zakonom;
– občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
dejavnosti.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov v letu 2010, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju in vrednotenju
športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2010.
7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2010.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS
in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ali v zapečateni kuverti oddana v tajništvu
občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici
z oznako: »Javni razpis – šport 2010 – Ne
odpiraj!«
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure
tega dne oddana v tajništvu občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
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postopka izločila vse nepravočasno prispele
vloge.
10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
programov športa v letu 2010.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku
prijavitelji dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, v času
uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času uradnih ur.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec na javni razpis,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec za zahtevek za izplačilo –
šport,
– obrazec za polletno vsebinsko poročilo
o izvajanju letnega programa športa,
– obrazec za letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju letnega programa
športa,
– Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 48/08).
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Zavodu
za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Hižar, tel.
01/36-26-222.
Občina Medvode
Ob-8578/09
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08) objavljam
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode
v letu 2010
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V letu 2010 se bodo prioritetno sofinancirali:
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
– projekti in programi, ki spodbujajo kakovostno preživljanje prostega časa – zdrav
življenjski slog;
– projekti in programi osnovnih šol (razen
šol v naravi).
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2010,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 20.400 EUR. Razpisnik si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov in projektov
bo razpisnik določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2010.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – mladinski projekti in programi 2010 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.
10. Prijavitelji lahko z istim programom
oziroma projektom kandidirajo le na enem
občinskem javnem razpisu v letu 2010.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o sofinanciranju za leto 2010.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si, zainteresirani izvajalci pa
jo lahko dvignejo tudi na Občini Medvode,
Oddelek za družbene dejavnosti, v času
uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;

– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Ob-8579/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2010
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane
Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije in društva ter
združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene
in humanitarne dejavnosti na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine
Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2010 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 10.000 EUR. Razpisnik si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov si razpisnik
pridržuje pravico, da določi najvišje število
programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Prijavitelji lahko z istim programom
in projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2010.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2010.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – socialna, zdravstvena in humanitarna dejavnost 2010 – Ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2010.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine
Medvode (www.medvode.si).
13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Ob-8580/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
v Občini Medvode v letu 2010
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa
Občina Medvode razpisuje za leto 2010
sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja
kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti
s področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.

Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– prijavitelj je lahko lastnik ali upravljalec
kulturnega spomenika z ustreznim uradnim
dokazilom;
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– prijavitelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 45.600,00 EUR.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov oziroma projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
10. Prijavitelj lahko z istim projektom oziroma programom kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2010.
11. Rok za prijavo na javni razpis je
30 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS. Rok za prijavo na javni razpis začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
12. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
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Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
13. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis – kulturna
dediščina 2010 – Ne odpiraj!«
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval prijavitelja, da jo dopolni. V primeru,
da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo
vloga zavržena kot nepopolna.
14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2010.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, pri Gregorju Rozmanu, tel. 361-95-21.
Občina Medvode
Ob-8581/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2010
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2010:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) Spodbujanje krajanov in mladine za
delo na področju turizma;
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) Promocija kraja;
d) Urejanje turistične infrastrukture;
e) Redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična
društva in njihove zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so registrirani
za delovanje na področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu.
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4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke
javnega razpisa je 40.000,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali
razdeli le del razpoložljivih sredstev.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2010, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2010.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2010.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – turizem 2010 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2010.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode (www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, pri Gregorju Rozmanu, tel. 361-95-21.
Občina Medvode
Ob-8612/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravil-
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nika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin
v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa v javnem interesu
v Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 1.650 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 24.000 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 800 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine
7.200 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
64.084 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
41.200 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 30.000 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 40.450 EUR.
1.4. Šport invalidov 4.500 EUR.
1.5. Strokovno usposabljanje 3.180
EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev
15.799 EUR.
1.7. Šolska športna tekmovanja 6.800
EUR.
1.8. Športno aktivne počitnice – počitniški programi za otroke in mladino – društva
2.000 EUR, šolska 6.502 EUR.
1.9. Plavalno opismenjevanje – 3.048
EUR.
1.10. Potepanja s kolesom – 3.213
EUR.
1.11. Tek miru ob dnevu OZN – 3.580
EUR.
1.12. Strokovno delo društev in zvez –
33.528 EUR.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe, in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri iz

vajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci s katerimi bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju v letu 2010. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju
predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do 5. 2. 2010, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis Šport
2010«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni tridnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 31. 3. 2010,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetni strani MO Slovenj Gradec (www.
slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo
v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec,
ali na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/sport, dodatne informacije v zvezi
z razpisom pa dobijo na tel. 02/881-21-37.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Javne dražbe
Št. 4780-797/2009-3
Ob-8561/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina –
poslovni prostor št. P02, v izmeri 62,74 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu
Gornji trg 7, Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan pri
podvložku št. 98/10, k.o. Ljubljana mesto,
kar v naravi predstavlja poslovni prostor,
v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni
prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o.
Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 10.E in mu pripada
solastniški delež na skupnih delih, prostorih
ter funkcionalnem zemljišču;
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 138.800 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 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;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne ob-

čine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 26. 1.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Gornji
trg 7_P02«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 121/09
Ob-8583/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07)
objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. stavba z dvoriščem na Wilsonovi
ulici 18:
– stavba tlorisne površine 683,23 m²
(stavbišče v izmeri 718,00 m²), številka stavbe: 242 in 1089 ter
– dvorišče v izmeri 1.954,00 m², oboje
parcelna št. 387, št. ZK vložka: 162, k.o. Melje. Stavba je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 335.750,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
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VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se
bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor
(kletna sejna soba), Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, dne 27. 1. 2010, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 25. 1.
2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. __«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator ponovne
javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru,
če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni
dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti fotokopijo dokazila o državljanstvu oziroma izvirnik
osebnega dokumenta na vpogled ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, samostojni podjetniki pa še izpisek iz poslovnega
registra Slovenije.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 2.1.
v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se
nahaja v stavbi in je last najemnika oziroma
prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
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– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe, ogledu in natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 02/22-01-411.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi, obvestilo pa
v dnevniku Večer.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Ob-8609/09
Odvetnica Nina Zidar Klemenčič po pooblastilu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju zastavni
upnik) zaradi poplačila terjatve zastavnega upnika do zastavnega dolžnika družbe
Center Naložbe, finančna družba d.d., Ulica
Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, z realizacijo
zastavne pravice na 0,54671% in 1,20526%
deležu v družbi Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, matična številka 5044405000, katerega
imetnik je zastavni dolžnik, na podlagi 167.
člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje
I. dražbo za prodajo 0,54671% deleža
v družbi Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o. in 1,20526% deleža v družbi
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
po skupni izhodiščni ceni 2.700.00,00
EUR.
Dražba bo potekala, dne 15. 1. 2010 ob
12. uri v odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana.
II. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delež družbe
Zastavni upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati deleža družbe, ki je predmet
dražbe:
1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev,
2. če tretja oseba do začetka dražbe od
upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba,
3. če zastavni upnik kadarkoli tekom
dražbe izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe.
III. Pravila dražbe
1. Predmet prodaje
Na dražbi se prodajata samo oba poslovna deleža družbe iz I. točke tega razpisa
skupaj.
Pogoji sodelovanja na dražbi
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec

mora pred začetkom dražbe svojo identiteto
izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra,
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
– domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja fizična oseba s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec
dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni zakoniti zastopnik, mora predložiti pred začetkom dražbe pooblastilo.
3. Varščina
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe
iz točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom
dražbe vplačajo varščino v višini 5 odstotkov izhodiščne izklicne cene iz I. točke tega
razpisa in predložijo potrdilo o vplačilu varščine. Varščino je treba vplačati na notarski
deponacijski račun pri SKB d.d. banki št.
03106-1000406396, odprt na ime notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva ulica 13,
Ljubljana.
3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje.
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se
plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina.
3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne
podpiše prodajne pogodbe v roku iz točke
5.1. teh pravil, zastavni upnik obdrži varščino.
3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiše prodajno pogodbo, se varščina šteje
za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe in se všteje v kupnino.
4. Način izklicevanja in korak dražbe.
4.1. Dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne cene,
ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta, se
dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem
izklicne cene. Dokler se dražba opravlja kot
dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne
cene ima zastavni upnik pravico odstopiti
od nadaljnje dražbe v katerem koli koraku
dražbe po izklicu začetne izklicne cene.
4.2. Dražba se začne s tem, da voditelj
dražbe izkliče izhodiščno ceno iz I. točke
tega razpisa. Če nobeden od dražiteljev ne
sprejme začetne izklicne cene, se izklicna
cena zniža za 50.000,00 EUR. Nadaljnja
izklicna cena se zniža v enakih korakih dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da
sprejme zadnjo izklicano ceno,
– bodisi zastavni upnik ne izjavi, da
odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba
s tem zaključi.
4.3. Če posamezni dražitelj sprejme izklicano ceno, se v naslednjem koraku dražbe izklicna cena zviša za 50.000,00 EUR.
Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih
korakih, dokler tudi po tretjem izklicu cene
v posameznem koraku ne sprejme nihče
od dražiteljev.
4.4. Če cene, izklicane v posameznem
koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene
v tem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev, na dražbi uspe dražitelj, ki je prvi sprejel
izklicano ceno v enem koraku prej.
4.5. Če izklicano ceno v predzadnjem koraku dražbe hkrati sprejme več dražiteljev,
se opravi žreb z vlečenjem številk, katerih
število je enako trikratniku števila dražiteljev,
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ki so hkrati sprejeli izklicano ceno. V takem
primeru na dražbi uspe tisti od dražiteljev
iz prejšnjega stavka, ki izvleče najvišjo številko.
4.6. Dražba se vodi tako, da voditelj
dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno
z besedami: “Izklicujem ceno v .. koraku
dražbe v višini .. EUR”. Dražitelj sprejme
izklicno ceno z besedo: “Sprejmem”.
5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Zastavni upnik mora podpisati prodajno pogodbo iz točke 5.3. teh pravil z dražiteljem, ki na dražbi uspe (točka 4.4. oziroma 4.5. teh pravil). Najkasneje naslednji
delovni dan po koncu dražbe bo v notarski
pisarni notarja Jožeta Sikoška v obliki notarskega zapisa podpisana pogodba o prodaji
in nakupu poslovnega deleža z vsebino, določeno v točki 5.3. teh pravil.
5.2. Zastavni upnik bo o razpisani javni
dražbi obvestil imetnike predkupne pravice
na poslovnih deležih, ki sta predmet te prodaje. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico neposredno po zaključeni javni dražbi na način, da izjavijo, da
kupijo deleža po pogojih in ceni, kot je določena po zaključenem draženju. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima
najboljši ponudnik pravico takoj po končani
dražbi ponuditi višjo ceno. Postopek se nato
ponovi, dokler bodisi predkupni upravičenec
izjavi, da ne uveljavlja predkupne pravice
bodisi dražitelj ne ponudi več višje cene od
cene sprejete s strani predkupnega upravičenca (164. člen v povezavi z 181. in 182.
členom ZIZ).
V primeru, ko predkupni upravičenec
uveljavlja predkupno pravico, mora zastavni
upnik skleniti pogodbo o prodaji deleža iz I.
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točke tega razpisa s predkupnim upravičencem. Dražitelj, ki je uspel na dražbi, v tem
primeru ni upravičen do sklenitve pogodbe
o prodaji deleža iz I. točke tega razpisa in se
mu v roku 8 dni vrne vplačana varščina.
5.3. Vsebina prodajne pogodbe:
5.3.1. Predmet prodaje sta deleža družbe iz I. točke tega razpisa.
5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo
je sprejel dražitelj.
5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se
šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
5.3.4. Kupec mora preostali del kupnine
(po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto od
podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek
v višini kupnine, zmanjšan za aro (varščino), deponiran pri notarju Jožetu Sikošku
z nakazilom na notarski deponacijski račun
iz točke 3.1. teh pravil. Šteje se, da kupec
z deponiranjem kupnine pooblašča notarja,
da znesek kupnine izroči zastavnemu upniku, ko zastavni upnik predloži dokaz, da
je delež, ki je predmet prodaje, v sodnem
registru vpisan na ime kupca.
5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec
v roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača
preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in zastavni upnik
obdrži aro.
5.3.6. Zastavni upnik mora naslednji delovni dan po tem, ko mu kupec predloži
dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.3.4.),
podati predlog za vpis v sodni register o prenosu deležev družbe iz I. točke tega razpisa
na kupca.
Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič
Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, spec.
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Razpisi delovnih mest
Ob-8558/09
Na podlagi 92. člena Poslovnika o delu
sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika ter na osnovi Sklepa sveta šole, dne
29. 9. 2009, o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne
šole Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360
Vrhnika, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 15. 5. 2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa) pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1,
1360 Vrhnika, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika
Št. 100-43/2009/2
Ob-8559/09
Razpisna komisija Občine Radeče na
podlagi sklepa 21. redne seje občinskega
sveta z dne 22. 12. 2009, 9. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče ter 13.
člena Statuta javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center, razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
KTRC, Kulturno turistični rekreacijski
center Radeče.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih
z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na vodstvenih mestih,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da predloži program razvoja javnega
zavoda.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopija dokazila o državljanstvu Republike Slovenije,

– fotokopija diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izdaja
Ministrstvo za pravosodje),
– izjava ali potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje (potrdilo izdaja krajevno
pristojno sodišče).
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi
razgovora s kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče,
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Za razpisno komisijo
direktor JZ KTRC«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
S kandidatom/ko bo delovno razmerje
sklenjeno za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.
Občina Radeče
Ob-8569/09
Nadzorni svet na podlagi 21., 22., 23. in
26. člena Statuta za imenovanje predsednika uprave s štiriletnim mandatnim obdobjem
od 22. 3. 2010 do 22. 3. 2014 z možnostjo
ponovnega imenovanja objavlja javni razpis
za delovno mesto
predsednika uprave (m/ž).
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Univerzitetna izobrazba s področja
prava, ekonomije, organizacijskih ved ali
tehnične smeri.
2. Pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnim mestih.
3. Znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
4. Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.
Vlogi je potrebno priložiti, poleg pisne
prijave s kratkim življenjepisom(CV) in poslovnim programom za obdobje štirih let, še
naslednja dokazila:
– dokazila in izjavo v skladu s 255. členom ZGD-1 (potrdilo o nekaznovanosti;
dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku; izjava kandidata, da ni bil obsojen
na plačilo odškodnine upnikom; izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica; izjava kandidata, da kot ev. član uprave podjetja, nad
katerim je bil uveden stečajni postopek, ni
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu ZFPP od);
– overjeno diplomo o izobrazbi;
– potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega ali nemškega jezika, ki ga izda jezikovna šola ali fakulteta.

Potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo,
da kandidat-ka ni v kazenskem postopku ne
sme biti starejše od meseca dni, od dneva
objave.
Izbranega predsednika uprave družbe
imenuje nadzorni svet za mandatno dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z življenjepisom, poslovnim programom in dokazili morajo kandidati poslati v roku 15 dni od objave razpisa, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako:
»Za nadzorni svet – razpis za predsednika
uprave – Ne odpiraj«, na naslov: Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana.
O izboru bo nadzorni svet Elektro Ljub
ljana, d.d., kandidate obvestil v osmih dneh
po sprejeti odločitvi oziroma po sklenitvi
pogodbe z izbranim kandidatom. Nadzorni
svet si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
Nadzorni svet Elektro Ljubljana d.d.
Ob-8570/09
Svet Glasbene šole Marjana Kozine
Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo
mesto, razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07,
65/08) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predviden začetek dela je 29. 6. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Glasbene šole Marjana
Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000
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Novo mesto, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Marjana Kozine
Novo mesto
Ob-8571/09
Svet Osnovne šole Gorica na osnovi 48.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI in na
osnovi Akta o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene,organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za pet let.
Predvideni začetek dela je 15. april
2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o: izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov: Svet Osnovne šole Gorica,
Goriška cesta 48, 3320 Velenje,z oznako
»Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Gorica
Velenje
Ob-8572/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) ter na podlagi
sklepa Sveta šole, dne 17. 12. 2009, o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja,
Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
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Predvideni začetek dela bo 16. aprila
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21,
3320 Velenje, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
Št. 1
Ob-8611/09
Zavod Center odličnosti nizkoogljične
tehnologije (v nadaljevanju: Zavod), Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, na podlagi 7. in
22. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda ter
v skladu s 17. členom Statuta zavoda, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje, določene v Statutu zavoda:
– ima doktorat na področju delovanja
zavoda,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– ima izkušnje z vodenjem raziskovalnih
projektov,
– izkazuje aktivno znanje angleškega
jezika.
K prijavi mora kandidat predložiti naslednje:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– življenjepis,
– utemeljitev prijave.
Kandidati pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili na naslov: Center odličnosti
nizkoogljične tehnologije, Hajdrihova 19,
1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Za
javni razpis: Direktor CO NOT«, v roku 8 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna,
če vsebuje vsa zahtevana dokazila.
Direktorja imenuje Svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem vseh ustanoviteljev.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Informacije so kandidatom na voljo pri
Maši Jezernik, po tel. 01/476-04-44 ali po
elektronski pošti: masa.jezernik@ki.si.
Center odličnosti
nizkoogljične tehnologije
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Druge objave
Ob-8610/09
Preklic
Mestna občina Novo mesto na podlagi
29. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/2007; v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s posamičnim programom razpolaganja
št. 411-32/2009, z dne 14. 12. 2009 objavlja
preklic javnega poziva za oddajo ponudb
za pridobitev stavbne pravice za izvedbo
projekta »Poslovni objekt s parkirno hišo
ob Zdravstvenem domu Novo mesto« po
metodi zbiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto je dne
24. 12. 2009 v Uradnem listu RS, št. 107
objavila javni poziv, s katerim je ponudnike
vabila k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice, zaradi izvedbe projekta »Izgradnja garažne hiše s poslovnimi prostori na
območju UN Zdravstveni kompleks Novo
mesto« na zemljiščih v lasti Mestne občine
Novo mesto.
V skladu z 44. členom Uredbe in v skladu z negativno klavzulo (11. točka) sedaj ta
poziv preklicujemo in tako ustavljamo postopek podelitve stavbne pravice.
Mestna občina Novo mesto
Št. 656/09
Ob-8560/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Uredbo o metodologiji
za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS, št. 100/03 in 81/09) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov
na področjih kulturne dediščine,
arhivske dejavnosti in knjižnične
dejavnosti, ki jih bo v letih 2010–2012
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: programski poziv,
oznaka JP-KAM 2010–2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja programskega
poziva
Predmet programskega poziva je triletno
sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali
lokalna skupnost, na naslednjih področjih
zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje javni kulturni program v 56. členu: »Javni kulturni program
je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in
obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni

izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali
lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje
v javnem interesu do te mere, da ga država
ali lokalna skupnost financira na primerljiv
način kot javni zavod. Javni kulturni program
je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in
časovno opredeljeni.«
2. Namen in cilji programskega poziva
Programski poziv je namenjen triletnemu
sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih izvajalcev, katerih dosedanje delovanje
je bilo po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v javnosti ovrednoteno kot strokovno,
uspešno in javno dostopno, njihovi programi
dela pa odražajo cilje in prioritete kulturne
politike.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na navedenih področjih programskega
poziva so:
– trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb;
– izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
– zagotavljanje dostopnosti programov
na področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
– izvajanje programov, ki imajo posredne
gospodarske učinke in vplivajo na razvoj
človeških virov;
– izvajanje programov, ki prispevajo
h krepitvi nevladnega sektorja na področju
programskega poziva ter
– izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
so podlaga za vrednotenje dejavnosti posameznega izvajalca oziroma predlagatelja.
3. Pomen izrazov
V okviru tega programskega poziva se
uporabljajo naslednji pojmi:
– Predlagatelj programa (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelj) je izvajalec javnega
kulturnega programa, ki je pravna oseba,
katere ustanoviteljica ni država ali lokalna
skupnost, je pa njeno delovanje v javnem
interesu do te mere, da jo država ali lokalna
skupnost financira na primerljiv način kot
javne zavode.
– Področje programskega poziva je tisto področje, na katerem predlagatelj izvaja
svojo dejavnost. Predlagatelj se lahko prijavi le na eno področje tega programskega
poziva.
– Upravičena oseba je predlagatelj,
katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje,
določene v besedilu tega programskega
poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
– Javni kulturni program (v nadaljnjem
besedilu: program) je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota dejavnosti, ki jih
izvaja predlagatelj, ter je dostopen javnosti
in ustreza kulturnopolitičnim in strokovnim
ciljem.
– Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru
programa, npr. delo nevladne organizacije,
mednarodno sodelovanje ipd. Sestavljajo ga

ena ali več programskih enot v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje.
– Programska enota je posamezna programska aktivnost v okviru programskega
sklopa, na primer: udeležba na mednarodni
konferenci, izdaja publikacije ipd.
– Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po
posameznih programskih sklopih in vseh
programskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa
in njihov obseg.
4. Področja programskega poziva
Ministrstvo bo sofinanciralo programe na
naslednjih področjih zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
4.1 Kulturna dediščina
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– organizacija in izvedba izobraževalni
vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje publikacij s področja kulturne
dediščine.
4.2 Arhivska dejavnost
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– izdajanje publikacij s področja arhivske
dejavnosti,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– delo nevladnih organizacij na področju
arhivske dejavnosti.
4.3 Knjižnična dejavnost
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– delo nevladnih organizacij na področju
knjižnične dejavnosti,
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje publikacij s področja knjižnične dejavnosti,
– ponudba informacijskih storitev za knjižnice.
Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če so predlagani vsaj trije programski
sklopi.
5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu
5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– so v Republiki Sloveniji registrirani za
izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost;
Obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji in
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– kopija veljavnega statuta ali ustanovnega akta.
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove
na področju kulture), niso dolžne predložiti
dokazil.
– da na prijavljenem področju delujejo
vsaj tri leta v obdobju zadnjih petih let,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da na prijavljenem področju deluje vsaj tri
leta v obdobju zadnjih petih let,
– da zagotavljajo javno dostopnost sofinanciranega programa,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost sofinanciranega programa,
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja
o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do
ministrstva.
Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo.
– da za izvedbo programa zaprosijo
sredstva v višini največ 70% vseh predvidenih stroškov programa,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja
o nepreseganju 70% predvidenih stroškov
programa,
– da predlagajo vsaj tri programske sklope,
– ne prijavljajo programskih vsebin, ki so
že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih
ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti,
Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi
programskimi vsebinami.
5.2 Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje
splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega programa
spremeni odločitev in s predlagateljem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za leto 2009) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva iz prejšnjih
let (nerealizacija programa, dela programa
ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
njihovo povračilo.
6. Kriteriji za izbor na programskem pozivu
6.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
v zadnjih treh letih bosta ocenjeni glede
na:
– realizacijo programa predlagatelja
v obdobju 2007–2009,
– aktivno javno delovanje (objave, nagrade, konference in druge reference),
– dostopnost in številčni doseg programa
(število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev,
udeležencev).
6.2 Kakovost in izvedljivost posamez
nega predlaganega programskega sklopa
za obdobje 2010–2012 bosta ocenjeni glede na:
– celovitost in ustreznost,
– stopnjo izvedljivosti,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni
interes (državna, mednarodna raven),

– realno finančno ovrednoteni in uravnoteženi programski sklopi po programskih
enotah,
– predvideno dostopnost in odmevnost
v javnosti (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev …).
7. Uporaba kriterijev
V okviru programskega poziva JPKAM-2010–2012 bodo financirani programi
upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu
prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem
redu njihovega prispetja.
Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli:
– vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in
uspešnosti javnega kulturnega programa
v zadnjih treh letih (točka 6.1) ter
– vsaj 30 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri vsakem od vsaj treh predlaganih
programskih sklopov za obdobje 2010–2012
(točka 6.2).
Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od skupne višine
prejetih točk in od razpoložljivih sredstev,
skladno z določbami 9. točke tega programskega poziva.
8. Obrazložitev načina ocenjevanja
Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega programskega poziva. Za
posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme
10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko
je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je
vsebina neustrezna).
Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in
uspešnosti predlagatelja v zadnjih treh letih
(ki so navedeni pod točko 6.1), je minimalno
število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek
nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje
možno število prejetih točk je 30.
Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti posameznega predlaganega programskega sklopa za obdobje
2010–2012 (ki so navedeni pod točko 6.2),
je minimalno število točk na posameznem
programskem sklopu (in programski enoti),
ki pomeni uvrstitev v izbor, 30 točk. Najvišje
možno število prejetih točk na posameznem
programskem sklopu (in programski enoti)
je 50 točk.
Število točk za programski sklop z več
programskimi enotami se določi tako, da se
najprej oceni posamezne programske enote znotraj posameznega sklopa, nato pa se
seštevek točk vseh programskih enot deli
s številom enot.
Skupno število točk za program se določi
tako, da se seštevek točk po programskih
sklopih deli s številom programskih sklopov.
Po končanem ocenjevanju po kriterijih
se določi tudi opisno oceno programa, in
sicer tako, da se seštevek točk iz točk 6.1 in
6.2 opredeli po naslednji opisni lestvici: zelo
kakovostno (od 70 do 80 točk), kakovostno
(od 50 do 69 točk), zadovoljivo (od 30 do 49
točk), nezadovoljivo (od 0 do 29 točk).
9. Okvirna vrednost programskega poziva
Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JPKAM-2010–2012), za leto 2010 znaša skupaj predvidoma 296.000 EUR. Po področjih
programskega poziva pa znaša:
– kulturna dediščina: okvirno 170.000
EUR;
– arhivska dejavnost: okvirno 34.000
EUR;
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– knjižnična dejavnost: okvirno 92.000
EUR.
Za leti 2011 in 2012 se letni obseg sredstev, dodeljenih posameznemu izvajalcu,
določi v okviru proračunskih možnosti.
Ministrstvo bo izbralo predloge javnih
kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih s tem programskim pozivom.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca posameznega
proračunskega obdobja v proračunskih letih
2010, 2011 in 2012 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o financiranju
in izvedbi javnih kulturnih programov, bodo
za leti 2011 in 2012 neposredno pozvani
k predložitvi podrobnejših programov dela
za vsako leto posebej. Vsebina in obseg
programa za vsako naslednje leto bosta
opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi,
ki bo sklenjen na podlagi predloga strokovne komisije in pristojnega uslužbenca ter
odločitve ministra.
11. Rok za prijavo na programski poziv
Rok za prijavo na programski poziv prične teči 8. 1. 2010 in se zaključi 9. 2. 2010.
12. Dokumentacija programskega po
ziva
Dokumentacija programskega poziva
obsega:
– besedilo programskega poziva,
– opredelitev področja in programskih
sklopov z navodili, navedbo posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec
z navedbo bistvenih sestavin vloge),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev),
– prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za
obdobje 2010–2012),
– prijavni obrazci 5 (zbirni obrazci po programskih sklopih in programskih enotah),
– prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega načrta),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-6,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1 (če je potrebno),
– zahtevane obvezne priloge za posamezna področja oziroma sklope programskega poziva.
Dokumentacijo programskega poziva
lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni
čas ministrstva.
Dokumentacijo programskega poziva si lahko natisnejo tudi s spletne strani
ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane
z izvedbo tega javnega poziva (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov
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13.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih programskega poziva za
posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati
vse sestavine vloge ter obvezne priloge in
podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 9. 2. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava na programski poziv z oznako JPKAM-2010–2012, z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Kulturna dediščina).
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov (sedež) vlagatelja.
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 2. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po
času prispetja.
13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije.
Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti
rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga. Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do zaključka programskega poziva oziroma do roka, določenega
v pozivu za dopolnitev, z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša. Za datum prispetja vloge se šteje datum, ko je
prispela zadnja dopolnitev in je vloga s tem
popolna.
13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da
je predlagatelj seznanjen s pogoji in kriteriji
tega programskega poziva.
13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog ter
– nepopolne vloge.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej
(vida.koporc@gov.si),
arhivska dejavnost: Nina Zupančič-Pušavec (nina.zupancic@gov.si),
knjižnična dejavnost: Marjan Gujtman
(marjan.gujtman@gov.si).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na
pristojne uslužbence.
15. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: vpogled v dokumentacijo
programskega poziva je možen v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno pod točko 12.
16. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo
predlagatelja o izboru ali zavrnitvi obvestilo
predvidoma do 20. 3. 2010.
Ministrstvo bo izbralo predloge javnih
kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva.
Ministrstvo za kulturo
Ob-8608/09
Ustavno sodišče Republike Slovenije
na podlagi prvega odstavka 7. člena Zako-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) in
sklepa 1. upravne seje Ustavnega sodišča
z dne 4. januarja 2010 objavlja
poziv
za prijavo možnih kandidatk
in kandidatov (v nadaljevanju kandidati)
za generalno sekretarko oziroma
generalnega sekretarja Ustavnega
sodišča (v nadaljevanju generalni
sekretar)
Za generalnega sekretarja Ustavnega
sodišča je v skladu s petim odstavkom 14.
člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in pridobljen
magisterij pravnih znanosti, ali univerzitetni
diplomirani pravnik, ki ima pridobljen doktorat pravnih znanosti, in ima najmanj deset
let delovnih izkušenj na delih, za katera se
zahteva izobrazba univerzitetnega diplomiranega pravnika.
V skladu s prvim odstavkom 7. člena ZUstS in s četrtim odstavkom 14. člena Poslovnika Ustavnega sodišča imenuje generalnega sekretarja Ustavno sodišče na upravni
seji z večino glasov vseh sodnikov.
Kandidati morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in življenjepis z opisom
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi univerzitetnega diplomiranega pravnika
v roku 15 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati naj prijave predložijo v zaprti
ovojnici na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, p.p. 1713,
SI-1002 Ljubljana, s pripisom »Poziv – Ne
odpiraj«.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 466-41/2004-45
Ob-8607/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 6. 1. 2009 ter dopolnitve posamičnega
programa z dne 21. 9. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
s parc. št. 461, neplodno v izmeri
192 m², 462, njiva v izmeri 216 m², in
463, neplodno v izmeri 176 m2, vsa k.o.
Tezno po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnine parc. št.
461, neplodno v izmeri 192 m2, 462, njiva
v izmeri 216 m2, vpisanih v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl. št. 79,
in 463, neplodno v izmeri 176 m2, vsa k.o.
Tezno, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 461, 462 in 463, vsa k.o.
Tezno.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnin parc. št. 461, 462 in 463, vsa
k.o. Tezno je 59.500,00 EUR.

Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
59.500,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnine so v potrdilih o namenski
rabi zemljišča Mestne občine Maribor z dne
10. 10. 2008 in 26. 5. 2009 opredeljene kot
stavbna zemljišča,
– nepremičnine ležijo v območju predkupne pravice Mestne občine Maribor, zato bo
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujeno v odkup Mestni
občini Maribor. Če Mestna občina Maribor
na predmetnih nepremičninah ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za
sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval
z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 25. 1.
2010 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 25. 1. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 466-41/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 1. 2010, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste,
Ljubljana

Št. 4780-793/2009-4
Ob-8562/09
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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01, v izmeri 30,60 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu
Gornji trg 7, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan
z identifikacijsko št. 8.E, pri podvložku št.
98/8, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja en večji prostor, en manjši prostor
in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni
prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o.
Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 8.E.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas,
po najemni pogodbi št. 35280-97/2007,
z dne 21. 8. 2007.
Izhodiščna cena: 97.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
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 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 nepremičnin, 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,
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ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. 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 Gornji trg 7-P01« 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. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
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 26. 1. 2010, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, 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

Stran

20 /

Št.

1 / 8. 1. 2010

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. 4780-793/2009-4
Ob-8563/09
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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P2, v izmeri 43,66 m2, ki se
nahaja v pritličju objekta, na naslovu Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan
z identifikacijsko št. 68.E, pri podvložku
št. 4506/2, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi predstavlja vetrolov, en prostor – salon,
manjši hodnik, manjšo čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja leži na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja
Šiška, z ID številko 989. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 68.E.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas,
po najemni pogodbi št. 4404-6297/2001,
z dne 8. 11. 2001.
Izhodiščna cena: 74.222,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
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 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;
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3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, 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. 000-431000. 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 Tugomerjeva 2-P2« 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. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
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 26. 1. 2010, s pričetkom ob 12. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, 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. 4780-793/2009-4
Ob-8564/09
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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 60, v izmeri 12,70 m2, ki se
nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom
Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z identifikacijsko št. 309.E pri
podvložku št. 2314/309, k.o. Tabor. Parkirno
mesto se v naravi nahaja takoj pri vhodu
v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom
v II. klet;
Parkirno mesto je prazno in prosto bremen.
Izhodiščna cena: 15.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 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;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepre-
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mičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju 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. 000-431000. 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 nepremičnine Komenskega 42-44-PM60« 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. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
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premičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
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 26. 1. 2010, s pričetkom ob 12.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, 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-8605/09
Uprava družbe Palome Sladkogorske
tovarne papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh
1, 2214 Sladki vrh, v skladu s 124. členom
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.
l. RS, št. 67/07) objavlja informacijo o odsvojitvi pomembnega deleža njenih delnic
delničarja Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, ki je bil imetnik
1.272.775 delnic z oznako PSTG, kar je
predstavljalo 37,48% delež vseh delnic in
odsvojitev pomembnega deleža njenih delnic
delničarja Slovenske odškodninske družbe
d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je bil
imetnik 1.137.242 delnic z oznako PSTG, kar
je predstavljalo 33.489% delež vseh delnic.
Uprava družbe pa v skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih inštrumentov
objavlja informacijo o pridobitvi pomembnega deleža njenih delnic delničarja Posebne
družbe za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Na podlagi sklenjenih pogodb o izročitvi stvarnih
vložkov je delničar pridobil 2.410.007 delnic
Palome Sladkogorske tovarne papirja d.d.
z oznako PSTG, kar predstavlja 70,97% delež vseh delnic PSTG.
Paloma d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2009-0413-3
Ob-8202/09
Upravna enota Ravne na Koroškem
z dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju
sindikata zdravstva in socialnega varstva
Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, s sedežem sindikata
v Črni na Koroškem, Center 144.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zap. številko 43, z dne 3. 12.
2009.
Št. 101-15/2009-4
Ob-8203/09
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe izbriše iz evidence hrambe statutov
sindikatov, Sindikat skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, s sedežem Gregorčičeva 3, 3000
Celje, ki je vpisan pod zap. št. 131.
Št. 101-5/2009-2
Ob-8350/09
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dom upokojencev
Sežana, s sedežem v Sežani, Ulica Ivana
Turšiča 6, ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 101-2/2006-2,
z dne 24. 8. 2006 in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 27, z dne
24. 8. 2006, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-8568/09
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj
Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Lastništvo: Infonet media d.o.o., Stegne
11B, 1000 Ljubljana – 100%.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8573/09
Barbara Herman, kot samostojni podjetnik s firmo Poslovno posredništvo Barbara
Herman s.p., s sedežem na Korytkovi 23,
matična št. 3408914000, ter davčna št. SI
39723771, v skladu z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena
istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo 668. člena ZGD-1
zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na novo kapitalsko družbo, ki jo
bom ustanovila zaradi prenosa premoženja
podjetja. Predvidena firma nove družbe, ki
jo bom ustanovila s preoblikovanjem podjetja bo Obilia, d.o.o., s sedežem na Koyrtkovi 23, Ljubljana, ter skrajšano firmo
Obilia d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehala poslovati z dnem vpisa preoblikovanja
v oziroma prenosa podjetja na novo družbo
v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska
družba univerzalni pravni naslednik, ki bo
prevzela vsa sredstva in obveznosti podjetja
do virov sredstev in vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika.
Poslovno posredništvo
Barbara Herman s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8586/09
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah, družba API ARHITEKTI podjetje za arhitekturo, projektiranje in
inženiring d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljub
ljana, matična št. 5337704000 objavlja
sklep:
Osnovni kapital družbe se zaradi izstopa
družbenika Jurija Megušarja iz družbe iz
73.079,01 EUR zmanjša za 14.490,18 EUR
in po zmanjšanju znaša 58.588,83 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
API ARHITEKTI d.o.o.
dir. Uroš Vladimir BIRSA

Sklici skupščin
Št. 517/09
Ob-8582/09
Na zahtevo delničarja družbe ter na podlagi 17. in 20. člena Statuta delniške družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
17. skupščino delničarjev
Komunalna operativa d.d., Povšetova 9,
Ljubljana,
ki bo v torek 9. 2. 2010, ob 9. uri, v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Damjan Belič, za preštevalca
glasov se imenuje Janez Zidar. Na skupščini
je prisoten vabljeni notar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem
skupščine, za štiriletno mandatno obdobje,
imenujeta Uroš Jutraž in Barbara Vehovec.
Obrazložitev
Mandat nadzornega sveta družbe je potekel v letu 2009, zato je potrebno imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Ker nadzorni svet ni
podal predloga za imenovanje novih članov
nadzornega sveta, je predlog oblikoval delničar in ga posredoval upravi, skupaj za
zahtevo za sklic skupščine družbe, ki naj
odloča o imenovanju novih članov nadzornega sveta.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo v pisni
obliki s prijavo. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti dostavljeno družbi najpozneje do 5. 2. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po
objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina.
Če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev te točke dnevnega reda ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine ter
poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu
potrebno predložiti skupščini je delničarjem

za brezplačen vpogled na voljo na sedežu
družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Prosimo, da se udeleženci pred sejo
skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure
pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Komunalna operativa d.d.
uprava
Ob-8601/09
Na podlagi 22. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Ljubljana,
Šmartinska 152, uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo v petek, dne 12. februarja 2010 ob
8.30, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljub
ljani, Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z 28. februarjem
2010 izvoli člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev:
1. Vincencij Kocjančič,
2. Janez Povše.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev sprejem sklepa:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.
4. Prodaja lastnih delnic družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev sprejem sklepa:
5.000 lastnih, navadnih delnic družbe,
oznake BTC se nameni za nagrajevanje delavcev in se jih lahko ponudi za odkup vsem
delavcem družbe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, razen
predsedniku in članom uprave družbe.
Pri odsvajanju lastnih delnic iz prejšnjega odstavka tega sklepa delavcem družbe
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je izključena prednostna pravica delničarjev
do nakupa delnic.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ter poročilom
uprave o razlogu za izključitev prednostne
pravice je delničarjem na vpogled vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine v Kadrovsko pravnem
sektorju BTC d.d., poslovna stavba dvorana VII, soba št. 1, Šmartinska 152, 1000
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem
dostopno na spletni strani družbe http://www.
btc.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (9. februarja 2010) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
dne 8. februarja 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Blagovno trgovinski center d.d.
predsednik uprave
Jože Mermal
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Zavarovanja terjatev
SV 1339/09
Ob-8550/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1339/09 z dne
24. 12. 2009, sta bili nepremičnini – skladiščni poslovni prostori v pritličju, v izmeri
348 m2 in neizkoriščeno podstrešje, v izmeri
348 m2 v delu poslovnega objekta Ptujska
cesta 1, Rače, zgrajenega na parceli številka
3166/1 katastrska občina Rače, last dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., s sedežem
Ob potoku 29, 2327 Rače, matična številka
1810189000, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 28. 12. 2005 in garaža v izmeri 21,73 m2, kar se nahaja v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta, na naslovu Ptujska cesta 3, 2327 Rače, zgrajenega
na parceli številka 3166/4, katastrska občina
Rače, last dolžnika – zastavitelja Degusto
d.o.o., s sedežem Ob potoku 29, 2327 Rače,
matična številka 1810189000, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 5. 2007;
zastavljeni v korist upnice PB Slovenije, d.d.
– bančna skupina Nove KBM d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
matična številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika
do dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., in
sicer v višini 35.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 12. 2014, oziroma
na dan odpoklica upnika.
SV 1335/09
Ob-8551/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1335/09 z dne
24. 12. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje v skupni izmeri 97,65 m2 stanovanjske
površine, številka etaže 4, 1, z identifikacijsko številko dela stavbe 0657/00870/006,
v stavbi na naslovu Maistrova ulica 26, 2000
Maribor, zgrajeni na parceli številka 1012/1
katastrska občna Maribor-Grad; last dolžnice
– zastaviteljice Natalije Kurnik, stanujoče Kotnikova ulica 24, Spodnje Hoče, 2311 Hoče
in zastavitelja Boštjana Kurnika, stanujočega Kotnikova ulica 24, Spodnje Hoče, 2311
Hoče, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe v notarskem zapisu notarke Brede
Horvat, opravilna številka SV 1295/09 z dne
16. 12. 2009; zastavljena v korist upnice
Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024000, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnice – zastaviteljice Natalije
Kurnik, stanujoče Kotnikova ulica 24, Spodnje Hoče, 2311 Hoče, v višini 64.000,00
EUR s pripadki, ter z zapadlostjo najkasneje
do vključno 31. 12. 2024, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice, nastale na
temelju Kreditne pogodbe, številka računa
52739021, številka kredita 1844122304,
s Splošnimi pogoji za dolgoročno kreditiranje fizičnih oseb s sestavljeno obrestno mero
SP-DK-FO-Euribor/05-09, zapisane pod A)
navedenega notarskega zapisa.
SV 891/2009
Ob-8552/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-891/2009 z dne
29. 12. 2009, je bilo stanovanje št. 2, ki se

nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, ki meri 58,74 m2, in se stavbišče nahaja na parc. št. 1000/6, k.o. Goveji
dol, last kreditojemalke ter dolžnice in zastaviteljice Ksenije Vene, stanujoče Krmelj
30, 8296 Krmelj zastavljeno v korist upnice
Natalije Tomović, stanuje Ulica Maksa Henigmana 55, 8350 Dolenjske Toplice, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2.880,00
EUR, s pripadki.
SV 594/09
Ob-8553/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-594/09, z dne 29. 12. 2009, je
bilo stanovanje št. 1, po podatkih GURS-a
o Registru nepremičnin z dne 16. 12. 2009
v izmeri 51,52 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Kolodvorska cesta 22B,
Pivka, stoječi na parceli št. 4235/11, katastrska občina (2501) Petelinje, last zastavitelja po imenu Peter Zirnstein, stanujočega
Kolodvorska cesta 22B, Pivka, zastavljeno
v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 2,50% in z datumom zapadlosti terjatve 31. 12. 2029.
SV 595/09
Ob-8554/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-595/09, z dne 29. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 4 v prvem nadstropju, v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka,
stoječi na parceli št. 4230/14, katastrska
občina (2501) Petelinje, last zastavitelja po
imenu Sergej Boštjančič, stanujočega Levstikova ulica 11, Pivka, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero trimesečni
Euribor + 3% letno in z datumom zapadlosti
terjatve 31. 12. 2034.
SV 1045/09, SV 1046/09
Ob-8555/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 1045/09 in SV 1046/09
oba z dne 28. 12. 2009, je bila nepremičnina,
in sicer dvoinpolsobno stanovanje v izmeri
75,51 m2, ki se nahaja v enajstem nadstropju oziroma trinajsti etaži večstanovanjske
hiše, na naslovu Domžale, Ulica Matije Tomca 2, kateremu bo predvidoma dodeljena
identifikacijska številka 1959 5444 56, katerega lastnika, vsak do ene idealne polovice,
sta na podlagi prodajne pogodbe SV 999/09
z dne 10. 12. 2009 zastavitelja Iztok Zupanc Klobasa in Erika Zalokar, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Bančna
skupina Banke Celje, Celje, Vodnikova ulica
2, 3000 Celje, MŠ 5026121, v zavarovanje
dveh kreditnih denarnih terjatev upnika v višini po 55.000,00 EUR s pripadki.
SV 2439/2009
Ob-8556/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič

iz Maribora, opr. št. SV 2439/2009 z dne
29. 12. 2009, je stanovanje št. 4/I, v izmeri 68,60 m², identifikacijska št. dela stavbe
655/241/4, v hiši v Mariboru, Principova 1
– parc. št. 303, k.o. Melje, solast Kotolenko Manuele in Zafošnik Denisa, zastavljeno
v korist upnice Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 95.000,00
EUR s pp.
SV 424/09
Ob-8557/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 424/09,
z dne 29. 12. 2009, zastavitelj Uroš Milošević, Prešernova ulica 25C, 6250 Ilirska
Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri
nepremičnini, trisobnem stanovanju št. 5,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Prešernova ulica 25c, Ilirska
Bistrica, ki stoji na parceli št. 1737, k.o.
Ilirska Bistrica, številka stavbe: 500, v izmeri 74,31 m2, in se sestoji iz sobe v izmeri
17,43 m2, sobe v izmeri 13,94 m2, sobe
v izmeri 11,23 m2, kuhinje v izmeri 11,63 m2,
kopalnice v izmeri 4,08 m2, WC v izmeri
1,04 m2, predsoba v izmeri 9,62 m2, balkon, odprta terasa v izmeri 1,33 m2, klet
oziroma drvar. v zid. obj. v izmeri 4,01 m2,
s solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah hiše
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje
denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR (čista vrednost kredita), z rokom zapadlosti
terjatve 1. 1. 2035 in z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero za prvo obrestno
obdobje 3,519% letno in je sestavljena iz
seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno
0,719%) in pribitka v višini 2,800%; efektivna obrestna mera v višini 3,650% in je zgolj
informativnega značaja, z vsemi pripadki,
zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi
z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist
upnice Banke Sparkasse d.d. (skrajšana firma Sparkasse d.d.), Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, matična številka: 2211254000.
SV 1043/09
Ob-8603/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 1043/09 z dne 30. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 2, s pripadajočo
kletjo v skupni izmeri 60.89 m2, ki se nahaja
v stavbi št. 73, na naslovu Gradnikova cesta 69, 4240 Radovljica, ki stoji na parc. št.
220/93, k.o. Radovljica – 2156, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj
s solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah in pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Gorenjske banke
d.d., Kranj, s sedežem Bleiweisova cesta 1,
4000 Kranj, MŠ 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.578,00 EUR
s pp, in z zapadlostjo 31. 12. 2039.
SV 1065/09
Ob-8604/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1065/09, DK 61/09
z dne 17. 12. 2009, je bilo dvosobno stano-
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vanje z kabinetom št. 16, v izmeri 72,30 m2,
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe
z id.št. stavbe 5444 v Domžalah, na naslovu Ulica Matije Tomca 2, Domžale, ki
stoji na parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3,
vse k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim solastniškem deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske
stavbe ter last zastaviteljice Svrtan Sanele do celote do 1/1, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 75.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 116089/2009
Os-8413/09
Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16,
1241 Kamnik (p.p. 107) je dne 19. 11. 2009
s pričetkom ob 12. uri v zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 2009/116089,
IZV 2009/10914, zoper dolžnika Colarič
Gorazda, za upnika Metalka stanovanjske
storitve d.o.o. Ljubljana, v kraju Poljanska
c. 54, Ljubljana, pri dolžniku Colarič Gorazdu, opravil rubež nepremičnine: stanovanje
št. 20/II. nad., številka 54, Poljanska c. Ljub
ljana, velikosti 36,52 m2, parc. št. 160, k.o.
Poljansko predmestje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5585/2007
Os-7619/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Del-Fin d.o.o., Podvin 24, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini parc. št. 2139, k.o. Celje, izdalo sklep
Dn 5585/2007, z dne 9. 10. 2009, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, izgubljene prodajne
pogodbe z dne 13. 5. 2001, sklenjene med
Aledkandrom Jančarjem, kot prodajalcem
in MAX-RENT, poslovne storitve d.o.o., kot
kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri nepremičnini – poslovni prostor v pritličju – restavracija v izmeri 300,73 m2 in poslovni prostor
v pritličju – slaščičarna v izmeri 30,00 m2,
vpisani pri vl. št. 792, k.o. Celje, se zahteva
v korist: DEL - FIN d.o.o., Podvin 24, Celje,
mat. št. 1875671, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2009
Dn 2114/2009
Os-8036/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 6. 5. 2009, Dn 2114/2009,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Sotošek Lenarta, Gosposka 24, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 2000, ki sta jo sklenila
Mestna občina Celje, kot prodajalka in Zvone Sotošek, kot kupec, za nepremičnino št.
ident. 5.E, nestanovanjska raba, v izmeri
18,57 m2, v Celju, Kocenova 2, k.o. Celje,
vpisana v podvl. št. 842/5. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.

Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Sotošek Lenart, Gosposka 24,
3000 Celje in Sotošek Mateja, Gosposka
24, 3000 Celje, za vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2009

med Kovaško industrijo Unior Zreče in RikoRibnica, Ribnica, kot kupcem, ki se nanaša
na nepremičnino – del stavbe 6.E, št. 79-6,
v 3. etaži, Rogla 60a, Zreče, vpisano v vl. št.
443/6, k.o. Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 12. 2009

Dn 3093/2009
Os-7862/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3093/2009 z dne 19. 10.
2009, začet postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, vknjižene za kreditno terjatev upnice Kristine Kojc v znesku 3.499,80 DEM s pp, na nepremičninah,
parc. št. 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5,
934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11,
934/12, 934/13, 946/1, 946/2, 946/3, 946/4,
946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 946/9, 946/10,
946/11, 946/12, 946/13, 946/14, 946/15 in
946/16, vse vpisane v vl. št. 917, k.o. Gerečja vas.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 10. 2009

Dn 24407/2009
Os-6924/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine z ident. št. 1.E, v podvl. št.
2050/2; ident. št. 4.E, v podvl. št. 2050/5;
ident. št. 3.E, v podvl. št. 2054/1; ident.
št. 5.E, v podvl. št. 2054/4; ident. št. 4.E,
v podvl. št. 2054/5; ident. št. 8.E, v podvl.
št. 2054/7; ident. št. 7.E, v podvl. št. 2054/8;
ident. št. 2.E, v podvl. št. 2059/1; ident.
št. 1.E, v podvl. št. 2059/2; ident. št. 5.E,
v podvl. št. 2059/3; ident. št. 7.E, v podvl.
št. 2059/7; ident. št. 6.E, v podvl. št. 2062/1;
ident. št. 4.E, v podvl. št. 2062/3; ident.
št. 3.E, v podvl. št. 2062/4; ident. št. 2.E,
v podvl. št. 2062/5; ident. št. 1.E, v podvl. št. 2062/6; ident. št. 10.E, v podvl. št.
2062/8; ident. št. 9.E, v podvl. št. 2062/9;
ident. št. 8.E, v podvl. št. 2062/10; ident.
št. 7.E, v podvl. št. 2062/11; ident. št. 13.E,
v podvl. št. 2062/12; ident. št. 12.E, v podvl. št. 2062/13; ident. št. 18.E, v podvl. št.
2062/14; ident. št. 17.E, v podvl. št. 2062/15;
ident. št. 15.E, v podvl. št. 2062/17; ident.
št. 14.E, v podvl. št. 2062/18; ident. št. 20.E,
v podvl. št. 2062/19; ident. št. 25.E, v podvl. št. 2062/21; ident. št. 23.E, v podvl. št.
2062/23; ident. št. 21.E, v podvl. št. 2062/25;
ident. št. 46.E, v podvl. št. 2054/46; ident.
št. 47.E, v podvl. št. 2054/47, ident. št.
48.E, v podvl. št. 2054/48; ident. št. 49.E,
v podvl. št. 2054/49; ident. št. 50.E, v podvl. št. 2054/50; ident. št. 51.E, v podvl. št.
2054/51; ident. št. 22.E, v podvl. št. 2050/22
in z ident. št. 23.E, v podvl. št. 2050/23,
vse nepremičnine v k.o. Glince, dne 10. 9.
2009, pod opr. št. Dn 24407/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 13. 5. 1992, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT po pooblastilu SCT
p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in Skupščino občine Ljubljana-Šiška (kot kupcem),
za nepremičnine, navedene v uvodu tega
sklepa, vse v k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma

Dn 3092/2009
Os-7896/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3092/2009 z dne 19. 10.
2009, začet postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, vknjižene za kreditno terjatev upnice Angele Horvat, v znesku
3.366,30 DEM s pp, na nepremičninah parc.
št. 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5, 934/6,
934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11, 934/12,
934/13, 946/1, 946/2, 946/3, 946/4, 946/5,
946/6, 946/7, 946/8, 946/9, 946/10, 946/11,
946/12, 946/13, 946/14, 946/15 in 946/16,
vse vpisane v vl. št. 917, k.o. Gerečja vas.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 10. 2009
Dn 2219/2009
Os-8190/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 18. 11. 2009, Dn 2219/2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1. 1989, št. 22/88-89, sklenjene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 34449/2009
Os-8574/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Fadile Kljajić, Gornji trg 19, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Jernejčič & Krapenc in odvetniki d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 358.S in 44.S, k.o. Ljubljana mesto,
dne 8. 12. 2009, pod opr. št. Dn 34449/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med prodajalcem Vurušič Mirkom,
Ptujska ulica 23, Ljubljana in neznanim kupcem, za nepremičnino parc. št. 358.S, vpisano v vl. št. 459 in parc. št. 44.S, vpisano v vl.
št. 110, obe nepremičnini v k.o. Ljubljana
mesto, ki obsega sobo in drvarnico v skupni
izmeri 20 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Gornji trg 19,
– prodajne pogodbe sklenjene leta 1983
med neznanim prodajalcem in kupcem Veršanski Franjem, Cesta v zg. Log 40, Ljub
ljana, za nepremičnino parc. št. 358.S, vpisano v vl. št. 459 in parc. št. 44.S, vpisano
v vl. št. 110, obe nepremičnini v k.o. Ljub
ljana mesto, ki obsega sobo in drvarnico
v skupni izmeri 20 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Gornji trg 19,
– prodajne pogodbe, sklenjene leta 1992,
sklenjene med prodajalcem Veršanski Franjem, Cesta v zg. Log 40, Ljubljana, in kupovalko Fadilo Kljajić, Gornji trg 19, Ljubljana,
za nepremičnino parc. št. 358.S, vpisano
v vl. št. 459 in parc. št. 44.S, vpisano v vl.
št. 110, obe nepremičnini v k.o. Ljubljana
mesto, ki obsega sobo in drvarnico v skupni
izmeri 20 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Gornji trg 19.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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 18. 12. 2009
Dn 33873/2009
Os-8584/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kunič Mihe, Ravbarjeva 3, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parkirni prostor PM2-72 v 2. kleti,
Kuzmičeva 7, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 2888/9, k.o. Bežigrad, dne
8. 12. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 21/86 z dne 18. 8.
1986, sklenjene med SGP SCT, n.sol.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Kunič Jožefom, Ravbarjeva 3, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 2888/9, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 34749/2009
Os-8585/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Todori Janka, Prešernova c. 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parc. št. 738.S, vpisano v vl. št. 14, k.o.
Gradišče I, dne 16. 12. 2009, pod opr. št.
Dn 34749/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe iz leta 1966, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič-Rudnik (kot prodajalko) in Ule Francem Ivom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 738.S,
vpisano v vl. št. 14, k.o. Gradišče I,
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Ule Francem Ivom (kot
prodajalcem) in Todori Jankom ter Todori
Marjeto (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj parc. št. 738.S, vpisano v vl. št.
14, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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 24. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 22/2009
Os-7995/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je po okrajni sodnici Mileni Bohinc v nepravdni zadevi
predlagateljice RTC Žičnice, Kranjska Gora,
d.d., ki jo zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar, Krašek in partnerji, o.p. d.o.o.,
v Kranju, zoper nasprotni udeleženki Silvestro Dornik in Draginjo Prosen, zaradi razdelitve stvari v solastnini, sklenilo: nasprotni
udeleženki Draginji Prosen se na podlagi 37.
člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP
ob uporabi 4. in 5. točke 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna
zastopnica odvetnica Danica Novak Kenda
z Jesenic, Cesta maršala Tita 38.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko Draginjo Prosen vse do
takrat, dokler ne bo ona ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 11. 2009
VL 72637/2008
Os-7959/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica
Kočevar Irena, Metelkova ulica 15, Ljubljana
– dostava, proti dolžniku Mihi Cuderman,
Združeno kraljestvo 1, Mulgrave Road, GB,
zaradi izterjave 1.657,74 EUR, sklenilo:
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dolžniku Mihi Cuderman, Združeno kraljestvo 1, Mulgrave Road, GB, 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 Vesel Peter, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2009
VL 75699/2008
Os-8164/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Rosita Klimesch, Kneza Koclja 14, Maribor, proti dolžniku Manuelu Simonu Horvat,
Ravna ulica 4A, Maribor, ki ga zastopa odv.
Zoran Toplak, Gregorčičeva 12, Maribor, zaradi izterjave 332,95 EUR sklenilo:
dolžniku Manuelu Simonu Horvat, Ravna ulica 4A, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zoran Toplak, Gregorčičeva 12, 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 3. 8. 2009
VL 125535/2009
Os-8234/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Pamuk,
d.o.o., Stara cesta 20, Hoče, Mujo Pamuk,
Pot na Rakovo Jelšo 311, Ljubljana, zaradi
izterjave 18.384,85 EUR, sklenilo:
dolžniku Muju Pamuk, Pot na Rakovo
Jelšo 311, 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 Žibret Blaž, Štefanova 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 43455/2009
Os-8238/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
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Mateju Krnc, Zagrad 23, Škocjan, zaradi
izterjave 941,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Krnc, Zagrad 23, Škocjan, 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.
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 18. 8. 2009
VL 47476/2009
Os-8239/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje, proti
dolžniku Borisu Peterka, Kamnogoriška cesta 41, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
2.329,19 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Peterka, Kamnogoriška
cesta 41, Ljubljana – 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 odv.
Dejan Marković, Kolodvorska 7, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2009
VL 91216/2009
Os-8284/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Jerneju
Cankar, Partizanska cesta 16, Škofja Loka,
ki ga zastopa odvetnica Marija Mihovilović,
Spodnji trg 9a, Škofja Loka, zaradi izterjave
3.831,85 EUR, sklenilo:
dolžniku Jerneju Cankar, Partizanska cesta 16, Škofja Loka, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Marija Mihovilović, Spodnji trg 9A,
Škofja Loka.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
VL 120230/2008
Os-8361/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa
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odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje,
proti dolžniku Matjažu Remenih, Šuštarjeva kolonija 042A, Trbovlje, zaradi izterjave
86,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Matjažu Remenih, Šuštarjeva
kolonija 042A, Trbovlje, 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 Iztok Šubara, 1. junija 35, Trbovlje.
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 10. 11. 2009
VL 49994/2009
Os-8367/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Nenadu
Korbar, Ul. bratov Kotar 9, Trzin, Ivan Brečko, Ul. Bratov Kotar 9, Trzin, zaradi izterjave
4.392,61 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Nenadu Korbar, Ul. Bratov Kotar 9, Trzin, se na podlagi drugega odstavka
146. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik
upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, za dolžnika
Nenada Korbar, Ul. bratov Kotar 9, Trzin,
upravičenega za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik Robert Čebular, Hacquetova
6, Domžale.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009
VL 45830/2008
Os-8373/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan, Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana - dostava, proti dolžnici Nadi Trtnik, Anžurjeva ulica 11, Ljubljana – Polje,
Zdenko Trtnik, Grajzerjeva ulica 26, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave 20.384,19
EUR, sklenilo:
dolžnici Nadi Trtnik, Anžurjeva ulica 11,
Ljubljana – Polje, 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 Matej Pečanac, Neubergerjeva 3,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
Nado Trtnik 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 21. 9. 2009
VL 60928/2009
Os-8374/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršil-

ni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Elviri Džaferovič, Retnje 37A, Tržič, Đaferi Đevat, Cesta
maršala Tita 28, Jesenice, zaradi izterjave
12.390,28 EUR, sklenilo:
drugemu dolžniku Đaferi Đevat, Cesta
maršala Tita 28, Jesenice, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Danica Novak Kenda, Titova 38,
Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2009
VL 102740/2009
Os-8391/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa
Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Jožetu Tomažič, Cmureška cesta 14A, Lenart, zaradi izterjave
16.149,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Tomažič, Cmureška
cesta 14A, Lenart, 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 Ivan Bukovnik, Maistrova 10, Lenart
v Slovenskih Goricah.
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 24. 11. 2009
VL 126128/2009
Os-8393/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Maksimiljanu Solina, Rogozniška cesta 35, Ptuj, zaradi
izterjave 1.526,12 EUR sklenilo:
dolžniku Maksimilijanu Solina, Rogozniška cesta 35, Ptuj, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnico Evo Janc, Vodnikova 2, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2009
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VI P 2826/2009
Os-8451/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Alenki Kočevar Nosan, v pravdni zadevi tožeče stranke Debitel, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa Marko
Ravnik, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko Matiju Čehun, Dupeljne 9, Lukovica,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
933,01 EUR, dne 21. 12. 2009 sklenilo:
I. Začasna zastopnica, odvetnica Breda
Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana, se
razreši.
II. Toženi stranki Matiju Čehun, Dupeljne
9, Lukovica, sedaj neznanega prebivališča,
se v zadevi pod opr. št. VI P 2826/2009
(prej opr. št. VL 93403/2008) postavi začasni zastopnik Samo Jeras, Tolstojeva 4,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
I 1014/2007
Os-3753/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Simčič, v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljub
ljana, zoper dolžnika Serše Zenona, EMŠO
2207935500932, Prvomajska 7, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave nadomestila preživnine sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Serše Zenonu, EMŠO 2207935500932,
Prvomajska 7, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Kati Mininčič, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi I 1014/2007 vse 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 Novi Gorici
dne 8. 5. 2009

Oklici dedičem
D 91/2009
Os-4516/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Elizabeti Zagozda, upokojenki, rojeni 7. 7. 1927, državljanki Republike Slovenije, poročeni, umrli
dne 10. 1. 2009, nazadnje stalno stanujoči
Podgorje 10, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. Zapustnica je zapustila dediče I.
dednega reda. Na podlagi vstopne pravice
po zapustničini pok. hčerki Olgi Benz je eden
izmed dedičev I. dednega reda tudi zapustničin vnuk Danijel Benz. Naslov imenovanega

dediča sodišču in preostalim dedičem I. dednega reda ni znan, po izjavah drugih dedičev naj bi Danijel Benz živel v Švici. Sodišče
je dediču Danijelu Benzu na podlagi 131/II
člena Zakona o dedovanju postavilo začasnega skrbnika Boštjana Močnika, sodniškega pomočnika pri Okrajnem sodišču v Celju,
stanujočega Dramlje 76, Dramlje.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, predvsem pa Danijela
Benza, dediča I. dednega reda z neznanim prebivališčem, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2009
D 167/2008
Os-7708/09
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu
Zupanu, roj. 28. 4. 1962, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Ihova 45,
Benedikt, ki je umrl dne 28. 8. 2008.
Dediči pokojnega, zapustnikovi bratranci
in sestrične, so se dedovanju po pokojnem
odpovedali. Sodišču ostali dediči niso znani,
zato se s tem oklicem poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu,
v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Ksenijo Kotnik, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 12. 11. 2009
D 384/2009
Os-8329/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Košir Alojziji, roj. Švagelj, roj.
20. 5. 1871, ki je umrla dne 28. 11. 1962,
s stalnim prebivališčem Via Giov. Segantini
4, Trst, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 12. 2009
D 345/2008
Os-5790/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Emeriku
Bukovšaku, rojenem 6. 1. 1918, Slovencu,
nazadnje stalno stanujočem Velike Rodne
30, Rogaška Slatina, umrlem dne 18. 10.
2008, v skladu s prvim in drugim odstavkom
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130. člena Zakona o dedovanju (ZD) ter
prvim odstavkom 131. člena ZD, dne 6. 5.
2009 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnem Emeriku Bukovšaku,
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Emeriku Bukovšaku se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega
leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Emeriku Bukovšaku se postavi Patricia Goručan, delavka tukajšnjega
sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 5. 2009
D 388/2008
Os-8257/09
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pokojnem Pikl Karolu, roj. 12. 9. 1907, nazadnje stanujoč Ljubno ob Savinji 86, umrlem dne 14. 7. 1958.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki
o imenih in naslovih dedičev, poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojnem Pikl Karolu, naj se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 10. 2009

Oklici pogrešanih
N 25/2009
Os-7934/09
Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni
zadevi predlagateljice Majde Fischer, Stanetova 16/b, Celje, ki jo zastopa odvetnica
Draga Zorko iz Celja, zaradi izdaje odločbe
o razglasitvi za mrtvega pogrešanega Alojza
Cvetka, nazadnje stanujočega Polzela 122,
Polzela, o katerem ni znano drugega, kot da
je vpisan kot lastnik nepremičnin parc. št.
859/2, 874, 875, 876, 895, 896/1, 896/2, 897
in 26.S, vse vpisane v vl. št. 242, k.o. Lahonci (Okrajno sodišče v Ormožu). Pogrešan
je od konca vojne leta 1945. Pogrešanega
Alojza Cvetka se poziva, da se v treh mesecih po objavi tega oklica oglasi sodišču, prav
tako pa se pozivajo vsi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi oklica v Uradnem listu
RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem roku treh mesecev
pogrešani ne bo oglasil in tudi ne bo drugih
obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešani še
živ, bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 27. 11. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Franc Stanislav, Štajngrova 18, Benedikt,
zavarovalno polico, št. 50500066642, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-1259
Jurglič Marija, Spodnje Blato 10/a,
Grosuplje,
zavarovalno
polico,
št.
01000014996, izdala zavarovalnica Moja
naložba Maribor, izdana na ime Jurglič
Stanko (pokojni). gnb-310245
Kapler
Anton,
Šmarjeta
58/a,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št.
50500041776, izdala zavarovalnica KD
življenje. gne-310217
Lampreht Sašo, Vodovodna ulica 20,
Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500014535, izdala zavarovalnica KD
življenje. m-1243
Primožič Katarina, Vrhovci cesta
5/6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601006409, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnz-310221

Spričevala preklicujejo
Barbič Goleš Gabrijela, Na Obrh 30,
Metlika, indeks, št. 59008206, izdala Visoka
šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto. gnp-310231
Bec Matej, Cankarjeva 42, Radovljica,
spričevalo 1. letnika EGSŠ - gimnazija,
izdano leta 2005. gnn-310233
Bende Katja, Heroja Bračiča 22, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole - slaščičar, izdano leta 1999 in 2000.
m-1038
Bevc Igor, Ljubljanska cesta 65,
Domžale, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Domžale, izdano leta 1983.
gnc-310269
Brecelj Tit, Legatova ulica 21, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1993. gnc-310244
Brglez Marinka, Brezje pri Oplotnici 9,
Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor - gostinski tehnik. m-1033
Bukovec Nina, Grajska vas 15/e,
Gomilsko, maturitetno spričevalo I. gimnazije
v Celju, izdano leta 1998. m-1037
Cep Andrej, Kolomban 13, Ankaran Ankarano, maturitetno spričevalo SEDŠ
Koper, izdano leta 1998. gng-310240
Črešnik Vladko, Borovci 23, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne tehnične šole Ptuj - strojni tehnik,
izdano leta 1986. m-1034
Dremelj Iztok, Kamniška 4/a, Maribor,
indeks, št. 61157815, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-1241
Galun Brigita, Fikšinci 22/a, Rogašovci,
spričevalo Ekonomske šole - smer trgovec,
izdano leta 1981 in 1982. gne-310296
Glamoćić Suvad, B.B. Donji Bešpelj 0,
70101 Jajce, indeks Rudarske šole Zagorje,
1984-1985. gny-310297

Gorinšek David, Dobrnež 11 a, Slovenske
Konjice, indeks, št. 11240170194, Izdal
Inštitut in akademija za multimedijo
v Ljubljani, leto izdaje 2009. gnr-310304
Gotsch Iztok, Ob polju 10, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske strojne šole Maribor, št.
80/94-95 SR-P, izdano leta 1995, izdano na
ime Krapše Iztok. gnb-310295
Horvat Ivica, Ščepenje 36, Brezniški
hum, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
kovinarske šole Maribor, izdano leta 1977
in 1978. m-1252
Keršič Matej, Kočno pri Polskavi 5,
Zgornja Polskava, potrdilo o uspehu 5.
letnika Srednje trgovske šole Maribor
- ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
m-1254
Klemenčič Renata, Gregorčičeva ul.
13/a, Beltinci, obvestilo o uspehu 1. letnika
Ekonomske šole, šolsko leto 1985/86.
gnm-310309
Koritnik Aleš, Nadlesk 37, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad.
gnd-310268
Košir Davorin, Obrežna ulica 67, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor
- rač. tehnik, izdano leta 1999. m-1247
Kovačec Jože, Mala vas 32, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole Ptuj - strojni tehnik, izdano leta 1991.
m-1250
Kraner Bojana, Selnica ob Muri 168/b,
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor - smer frizer,
izdano leta 1999. m-1246
Lavbič Jožica, Dramlje 45, Dramlje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 2002.
m-1261
Markič Aleš, Zgornje Duplje 16e,
Duplje, spričevalo od 1. do 3. letnika SGTŠ
Radovljica. gno-310232
Matijevič Tanja, Toplarniška 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2004. gnw-310249
Namestnik Petra, Belngerjeva 17,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 2004. m-1258
Ošlaj Koder Silva, Slovenska ulica
16, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 1981. gnh-310239
Plevnik Sašo, Josipdol 63, Ribnica na
Pohorju, spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1997 in 1998. m-1245
Progar Urška, Dolgi breg 51, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1992, 1993, 1994 in 1995.
gnw-310228
Rampre Denis, Halefova ul. 5, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje strojne šole v Mariboru, izdano leta
2009. m-1255
Repina Maja, Pekel 26, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole v Mariboru - slaščičar.
m-1260

Rizman Helena, Kapelski vrh 5, Radenci,
spričevalo Srednje poklicne tehnične šole.
gnm-310234
Rolke Dimitrij, Gosposvetska 19/b,
Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1995. m-1256
Rossetto Suzana, Hrvatini 107/a,
Ankaran - Ankarano, spričevalo 1. letnika
Gostinske šole. gno-310307
Svenšek Saša, Ul. 8. februarja 23/a,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
- avtoličar, izdano leta 1989. m-1035
Šinigoj Nina, Velebitska ulica 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2004. gnt-310227
Tadina Jure, Petrušnja vas 20, Ivančna
Gorica, maturitetno spričevalo Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2006. gnv-310300
Toplak Franc, Krčevina pri Vulbergu 7/h,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu TKŠ
Maribor, izdano leta 1996. m-1248
Trnovec Petra, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnq-310305
Vodušek Ida, Kapla 4/c, Tabor, spričevalo
2. letnika Srednje frizerske, strojne in
prometne šole, št. IV-A/3455, izdano leta
1998. gni-310238
Zemljič Sara, Ulica Leona Štuklja 8,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-1262
Zrinski Andrej, Adrijanci 81, Petrovci,
spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci.
gnn-310308
Žmavc Andreja, Radehova 22, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole kmetijske mehanizacije - smer
kmetovalka, gospodinja. m-1253

Drugo preklicujejo
Arzenšek Žan, Zg. Hoče 29/a, Hoče,
vozno karto, št. 13815, izdal Veolia transport.
m-1031
Augustinčič Simon, Polje pri Bistrici 3,
Bistrica ob Sotli, študentsko izkaznico, št.
14064001, izdala Fakulteta za poslovne in
komercialne vede v Celju. gnf-310241
Bezjak Doris, Hlaponci 9, Juršinci,
študentsko izkaznico, št. 81636749, izdala
Univerza v Mariboru. m-1257
Cotič Klemen, Štanjel 138, Štanjel,
študentsko izkaznico, št. 23080181,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnw-310299
Čotar Katarina, Temnica 38, Kostanjevica
na Krasu, študentsko izkaznico, št. 18070036,
izdala FF v Ljubljani. gnb-310270
Damiš Sebastijan, Na gorci 61, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 23081073, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. m-1239
Domej Marija Ana, Hrvatski trg 2,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
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Ljubljana. gnl-310235
Fale Gorazd, Breznica 18, Prevalje,
orožni list, št. OL 0036637, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnk-310236
Ferenc Sara, Rovte 88, Rovte, vozno
karto, št. 1110, izdal Veolia transport.
gnd-310293
Furlan Tomaž, Studeno 58, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 63980032, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnv-310225
Gajser Tadeja, Mlinska pot 8, Spodnji
Duplek, študentsko izkaznico, št. 30806517,
izdala Medicinska fakulteta Maribor.
m-1265
Geratič Simon, Trotkova 22, Benedikt,
vozno karto, št. 11625, izdal Veolia transport.
m-1267
Grobeljšek Mateja, Bohorska ulica
17, Sevnica, študentsko izkaznico, št.
41210126, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnd-310218
Grobelnik Benjamin, Ljubljanska cesta
18/b, Celje, študentsko izkaznico, št.
31220041, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnx-310248
Hudovernik Rene, Markovičeva 15,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 0006000651. m-1240
Janžekovič Katja, Mala vas 41/a,
Gorišnica, študentsko izkaznico, št.
81659362, izdala EPF Maribor. m-1030
Kamenik Urška, Šmartno na Pohorju 27,
Šmartno na Pohorju, vozno karto, št. 10780,
izdal Veolia transport. m-1029
Kapitan Boris, Ulica Gubčeve brigade
68, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500016350000, izdal Cetis Celje.
gnf-310216
Katern Janez, Strmca 22/a, Postojna,
orožni list, št. OO410000561, izdala UE
Postojna. gny-310222
Ketiš Tamara, Kremberk 33/d, Sv. Ana
v Slov. goricah, vozno karto, št. 13218, izdal
Veolia transport. m-1264
Kolenc Miro, Cesta I/7, Velenje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500020428000,
izdal Cetis Celje. gng-310215
Kranjc Maša, Lamutova ulica 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnu-310226

Kunstelj Gregor, Zakrajškova ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01003044, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gne-310242
Langerholc Tjaša, Rimska cesta 8,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 18071430, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gns-310303
Leb Aljoša, Korčetova ulica 8, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala Srednja prometna
šola Maribor, št. 0005964775. m-1242
Lukman Tajda, Vizore 2/a, Nova Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 37001165, izdala
Univerza v Ljubljani. gnx-310298
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 052A, Rogaška Slatina, dovolilnico
za Rusijo, oznaka 643/09, št. 0654055,
0654058. gnk-310211
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Hrvaško z oznako 191/11, št. 0002119.
gnj-310212
Mangotič Goran, Ragovska ulica 8, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01008264,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnz-310246
Matjašič Nadja, Starše 24/a, Starše,
vozno karto, št. 13429, izdal Veolia transport.
m-1266
Mišič Maja, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnt-310302
Mlinar Klara, Rovte 81, Rovte, vozno
karto, št. 998, izdal Veolia transport.
gnc-310294
Močnik Teo, Ulica Dušana Mravljaka 9,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 28031213,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
m-1263
Murko Boštjan, Majeričeva 6, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0006000803. m-1244
Nuhanović Ernad, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnv-310250
Petkovšek Tibor, Štajerska cesta 18,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnh-310214
Primc Tisa, Gažon 4/c, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 30015747, izdala
FKKT v Ljubljani. gnu-310301

Št.

1 / 8. 1. 2010 /

Stran

33

Strelec Alenka, Prvenci 21, Markovci,
delovno knjižico. gnp-310306
Strmec Anton, Cankarjeva 5, Žalec,
službeno izkaznico, št. 101014 - varnostni
tehnik, izdana 4. 7. 2008. gnx-310223
Štern Stella, Ul. B. Vinterja 4, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 13920, izdal Veolia
transport. m-1032
Šustar Marijan, Bazoviška cesta 35,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
41200206, izdala Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gnc-310219
Švetak Gregor, Svarunova 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 11040597, izdala
Visoka šola za zdravstvo. m-1036
Taiči d.o.o., Jurčkova cesta 233,
Ljubljana, štampiljko z napisom TAIČI d.o.o.
Jurčkova cesta 233 1000 Ljubljana, simbol
Jin/Jang in št. 5. gnd-310243
Tešić Goran, Goriška cesta 43,
Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020240000, izdal Cetis Celje.
gnj-310237
UKC
Ljubljana,
Zaloška
cesta
002, Ljubljana, štampiljko z napisom
UNIVERZITETNI
KLINIČNI
CENTER
LJUBLJANA
Tehnično
vzdrževalna
služba Ljubljana, Zaloška cesta 14, št. 2.
gni-310213
Urleb Anja, Florjan 218, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 19503431,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gny-310247
Vichova Katerina, Cesta 22 aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071556, izdala Biotehniška fakulteta
v Ljubljana. gnq-310230
Vodišek Aleš, Veliko Širje 39, Zidani
Most, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019497000, izdal Cetis Celje.
gnb-310220
Žerjal Marko, Kampel 93, Koper Capodistria, študentsko izkaznico, št.
63040186, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnw-310224
Žmavc Emil, Zrkovska ul. 52, Maribor,
potrdilo o opravljenem potrdilo o opravljenem
izpitu za viličarja, št. 170, izdan na Delavski
univerzi Maribor. m-1249
Žnuderl Tinej, Ob poleni 25, Lenart
v Slov. goricah, vozno karto, št. 10331 na
relaciji Maribor–Lenart. m-1251
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