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Javni razpisi
Št. 0021/2010

Ob-1347/10

Zaprtje javnega razpisa
za sofinanciranje stroškov projektnih
interdisciplinarnih skupin (št. I.)
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije zaradi porabe
razpisanih sredstev objavlja zaprtje javnega
razpisa za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št. I.) (objava
v Uradnem listu RS, št. 33/09 z dne 30. 4.
2009, Ob-3430/09.)
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 51/2010
Ob-1356/10
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZMed-UPB1) in v skladu z Uredbo o izvedbi
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Uradni
list RS, št. 78/06), Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo RS
objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2010 (JPR –MV–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro
va 10, 1000 Ljubljana.
2. Namen, predmet in cilij razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skladu s 4. členom ZMed-UPB1 pomembne za
uresničevanje javnega interesa na področju
medijev.
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za
objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela,
prirejena za elektronske publikacije;
– pri radijskih in televizijskih programih:
informativne, kulturne, kulturno-zabavne,
umetniške, izobraževalne, strokovne, znan-

stvene, otroške in mladinske ter oddaje namenjene starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami ter književna
ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo.
Cilji razpisa:
1. zagotavljanje uresničevanja pravice
do javnega obveščanja in do obveščenosti
preko programskih vsebin objavljenih v medijih – splošno informativne vsebine (za radijske in televizijske medije so to splošno
informativne oddaje);
2. zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin preko programskih
vsebin, objavljenih v medijih, posebej še
vsebin, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami;
3. ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanje
kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje
pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti prek programskih vsebin (kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih,
mladinskih,otroških, …) objavljenih v medijih.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave razpisa
v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), razen
izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma
radijskih programov (v nadaljevanju: prijavitelj, neodvisni producent) na dan objave
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta. Prijavitelj mora za vsak
projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor prijavitelj prijavi več kot dva projekta (pošlje
več vlog) se bosta obravnavali tisti dve vlogi,
ki bosta prispeli prvi, vse naslednje vloge
pa bodo zavržene. V primeru, da je oddanih
več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge. Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več
projektov, bo vloga zavržena.
Za isti projekt na razpis poda vlogo le en
prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge zavržene.
Status izdajatelja programov posebnega
pomena mora biti pridobljen na dan objave

razpisa v Uradnem listu RS (velja samo za
izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega,
študentskega in nepridobitnega radijskega
ali televizijskega programa).
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del,
kot so celovečerni TV filmi, kratko- in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko- in
srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi,
kratko- in srednjemetražni eksperimentalni
in animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije in nanizanke;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena
ZMed–UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi
nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t. i. neplačana
obvestila);
– prijavitelji, ki imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo ali njegovega proračunskega uporabnika;
– prijavitelji, ki so za isti projekt že pridobili 50% sofinancirane predračunske vrednosti projekta iz javnih virov.
4. Prijava projekta
Rok za oddajo vlog je 5. 3. 2010.
Prijavitelji mora oddati en izvod popolne
vloge in eno kopijo vloge v elektronski obliki
(skenirana kopija vloge). Vloga mora biti
sestavljena v skladu z 10. točko javnega
razpisa.
Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin s katerimi kandidira za sofinanciranje, ki bodo realizirane v letu 2010,
v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Radijski in televizijski mediji morajo programske
vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike
in zvoka.
Vloga je popolna, če upravičeni prijavitelj
do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži zaprto in označeno
ovojnico, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v 10. točki razpisa.
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, ter tiste vloge, ki ne bodo skladne
z namenom razpisa, se zavrnejo.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
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Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo uveljavljeni in izkazani upravičeni stroški. Dokončni odstotek
sofinanciranja je največ do 50% od celotne
vrednosti prijavljenega projekta.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja, neposredno povezani
z izvedbo prijavljenega projekta;
– stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani s projektom;
– režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih in drugih storitev) in ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode
itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat
izvedbe projekta in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih dveh alinej.
Za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09; ZDDV-1)
davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek!
Kot dokazila o nastanku stroška priložite kopije računov, ki naj bodo žigosane in
podpisane s strani pooblaščene osebe in
dokazila o plačah. Kolikor bo ministrstvo
kadarkoli v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je
uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil
še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika
sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že
prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva,
skupaj z zamudnimi obrestmi. Kopijam računov je potrebno priložiti tudi potrdila o izvedenih plačilih.
V primeru, da prijavitelj zneska računa
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede,
v kakšnem odstotku račun uveljavlja.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na projektu (npr. pri zaposlenih lahko
prijavite samo ure, ko je zaposleni izvajal
aktivnosti namenjene projektu).
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta
dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila
ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za
izvedbo projekta.
O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno
takoj obvestiti ministrstvo.
6. Odpiranje in pregled vlog
Odpiralna komisija bo v skladu
z 8. členom Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa najprej pregledala prispele ovojnice in izločila tiste, ki niso
pravilno označene ter tiste, ki niso bile oddane v roku.
Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge
glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Ministrstvo bo vloge odprlo v roku 20 dni
od zaključka razpisa, prijavitelje razpisa pa
obvestilo v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
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7. Ocenjevanje vlog
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine
razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih
prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih
prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po zgoraj navedenih merilih dosegli višje
število točk.
7.1. Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (Področje A):
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj sedmih razpisnih meril. Kolikor je
prijavljena programska vsebina namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, se za to dobi dodatno število
točk.
7.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in
posameznikov; 0–5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–25 točk,
– povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev; 0–5 točk,
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov
v posamezni številki; 0–25 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk,
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost; 0–20 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk.
Skupaj možnih točk je 100.
7.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in
posameznikov; 0–5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–25 točk,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika, s poudarkom na knjigi;
0–20 točk,
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–15 točk,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 0–15 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk.
Skupaj možnih točk je 100.
7.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentske-

ga oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (Področje B).
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo. Dodatno število točk se dobi tudi
za to, če je prijavljena programska vsebina
namenjena slepim in gluhonemim v njim
prilagojenih tehnikah.
7.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in
posameznikov; 0–5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–20 točk,
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
0–25 točk,
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–5 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk,
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 0–10 točk,
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti; 0–10 točk
– nepridobitnost programa; 5 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk.
Skupaj možnih točk je 100.
Strokovna komisija na podlagi ocen in
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Dokončno odločitev o financiranju posameznega projekta sprejme
ministrica, na podlagi predloga strokovne
komisije ministrstva.
8. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
3.400.000,00 EUR, in sicer za:
A: Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 900.000,00 EUR.
B: Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 2.500.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 31. 12. 2010.
Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in
bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, morajo zahtevek za izplačilo oddati najkasneje
do 15. 11. 2010.
10. Sestava vloge
Prijavitelj vloži en izvod popolne vloge
in eno elektronsko kopijo. Vloga mora biti
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vezana na način, ki onemogoča neopazno
odstranjevanje ali dodajanje dokumentov1.
Vloga je popolna v primeru, da vsebuje vse
v celoti izpolnjene spodaj navedene obrazce. Kolikor vloga ni popolna, se zavrže in se
ne bo vsebinsko obravnavala.
1. Prijavni obrazec (obrazec 1)
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2),
3. Finančna konstrukcija in izračun
stroškov dela (obrazec 3),
4. Obvezne izjave prijaviteljev projektov (obrazec 4),
5. Obvezne priloge prijaviteljev projektov,
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
– Izpisek iz poslovnega registra Republike Slovenije – ministrstvo bo po uradni
dolžnosti pridobilo izpisek iz poslovnega registra. V primeru, da razpolagate z izpiskom
iz poslovnega registra Republike Slovenije,
ki ni starejši od 30 dni, ga prosimo, zaradi
pospešitve postopka priložite (ta priloga ni
obvezna).
Priloga te razpisne dokumentacije so tudi
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Pri
izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge morajo prijavitelji ta navodila upoštevati.
Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po tel. 01/369-59-47
v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba: sonja.trancar@gov.si.
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja informacijo javnega značaja opredeljuje kot: » Informacija javnega značaja je
informacija, ki izvira iz delovnega področja
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta,
zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam,
v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil
od drugih oseb.«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge,
v katerih se nahajajo zaupni podatki posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi tisti
deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot
poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev
posredovani v pregled skladno z Zakonom
o dostopu do informacij javnega značaja.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 5. 3. 2010. Naslov
za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici,
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Redni
letni javni projektni razpis za sofinanciranje
programskih vsebin medijev v letu 2010«.
Na zadnji strani zapišite popolni naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, v času
uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani
http://www.mk.gov.si, oziroma priporočeno
oddane na pošti zadnji dan razpisanega
roka, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene.
Vloge, ki na ovojnici ne bodo pravilno
označene, bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za
kulturo, po poteku roka za oddajo vlog.
1
Npr. vezava dokumentov pri kateri posameznih listov ni mogoče ločiti, ročno zapisane
zaporedne številke na posameznih listih vloge,
parafa na vsaki strani vloge ipd.

Št.

13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma zaključka
odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije
sprejme ministrica, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb
z drugimi izbranimi prijavitelji.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave
ter vzorec pogodbe,
– navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
projektov do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS,
v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni
strani http://www.mk.gov.si.
Vsa dokumentacija, besedilo razpisa,
obrazci ter navodilo za izdelavo dispozicije projektov so objavljeni na spletni strani
http://www.mk.gov.si (javni razpisi).
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
po tel. 01/369-59-47 ali po elektronski pošti,
v času uradnih ur, kontaktna oseba: Sonja
Trančar e-pošta: sonja.trancar@gov.si.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4300-45/2009/11

Ob-1407/10

Javni razpis
»Energetska sanacija stavb pravnih
oseb javnega prava s področja
zdravstva, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija in so v
pristojnosti Ministrstva za zdravje ter
opravljajo zdravstveno dejavnost na
sekundarni in/ali terciarni ravni« v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013,
6. razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«
1. prednostne usmeritve
»Energetska sanacija in trajnostna
gradnja stavb«
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa ter posredniškega telesa
Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo
za zdravje, ki je sodelujoče ministrstvo na
podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim telesom Ministrstvom za gospodarstvo
št. MZ-9622,9624/2009/JT z dne 23. 12.
2009.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MG). MG zagotavlja finančna
sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe energije.
Sodelujoče ministrstvo kot izvajalec razpisa je Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZ).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7.
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2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES);
– Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006
z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 99/09);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št.99/09);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08);
– Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09 in 03/10);
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013;
– Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis »Energetska
sanacija stavb pravnih oseb javnega prava
s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno
dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna
gradnja stavb« št. KS OP ROPI/6/1/001-0MG z dne 3. 2. 2010;
– Sporazum št.: MZ-9622,9624/2009/JT
z dne 23. 12. 2009 o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju javnega razpisa za izbor
operacij »Energetska sanacija stavb pravnih
oseb javnega prava s področja zdravstva,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje«,
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve
Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb med MG in MZ ter aneks št. 1 k Sporazumu št. MZ-9622,9624/2009/JT.
3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti
3.1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne
usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne in-
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frastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v
nadaljevanju: operacije) praviloma z naslednjimi vsebinami energetske sanacije stavb
(toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija
podstrešja, zamenjava oken) pravnih oseb
javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so
v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni
in/ali terciarni ravni (v nadaljevanju: JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni):
– energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne
ravni,
– sanacija sistemov in uporaba/vgradnja
sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb JZZ sekundarne
in/ali terciarne ravni ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije
in sočasni proizvodnji električne energije in
toplote ter hladu.
Vsebine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.euskladi.si/.
3.2. Namen razpisa
Predvidena je energetska sanacija stavb
JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni.
Energetska sanacija stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni zajema naložbe
v izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite.
Pri izboljšanju sistemov za ogrevanje je
mišljena zamenjava neustreznih kotlovskih
kapacitet in naprav z napravami z visokim
izkoristkom, spodbujanje nakupa kotlov na
lesno biomaso in optimizacija ogrevalnih
sistemov. Spodbujanje uporabe solarnih
sistemov je namenjeno povečanju uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje
stavb in sanitarno toplo vodo v različnih
sektorjih porabe energije. Toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja
prijazen način ogrevanja. Toplota, ki jo iz
okolice črpajo toplotne črpalke, je v različne snovi akumulirana sončna energija, zato
predstavlja obnovljivi vir energije. Vgradnja
sistemov za sočasno proizvodnjo električne
energije in toplote ter hladu v stavbah, ki
v primerjavi z ločeno proizvodnjo dosega
večje izkoristke, omogoča znatne prihranke
primarne energije, zaradi velike proizvodnje
električne energije na mestu porabe pa tudi
manjše izgube pri distribuciji.
3.3. Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije v javnem
sektorju sestavlja:
– energetska sanacija ovoja stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat na lupini
stavbe, toplotna izolacija tal),
– sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih
podpostaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih),
– vgradnja kondenzacijskih in nizkotemperaturnih kotlov, kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov
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za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter
toplote za tehnologijo (kuhinje, pralnice, likalnice),
– postavitev sistemov za sočasno pro
izvodnjo električne energije in toplote ter
hladu, kolikor predvidena letna proizvodnja
električne energije ne presega letne porabe
javnega zavoda,
– vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo
razsvetljave,
– samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije.
4. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni so:
– priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb,
– energetska sanacija ovoja stavb, ki
zajema zamenjavo stavbnega pohištva
ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe,
plošče proti neogrevanemu podstrešju ...)
obstoječih objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne
gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti:
1. Zunanje stene in stene
proti neogrevanim prostorom
2. Stene med ogrevanimi
prostori
3. Zunanja stena in strop
proti terenu
5. Pod na terenu
6. Strop proti neogrevanemu
podstrešju
7. Strop nad neogrevano
kletjo
8. Strop ali tla, ki mejita na
zunanji zrak ali odprti prehod
ali tla na terenu pri panelnem
– talnem ogrevanju
9. Poševna streha nad
ogrevanim podstrešjem
10. Ravna streha
11. Lahke gradbene
konstrukcije razen streh (pod
150 kg/m2)
12. Okna in okenska vrata
v gretih prostorih:

0,252
0,81
0,252
0,27
0,18
0,18

0,27
0,18
0,18
0,18
1,17

– energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav
in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in
hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov
toplote za vračanje toplote zavrženega ali
odtočnega zraka, izboljšave na ogrevalnih
sistemih, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko
varčnih kompresorjev za komprimiran zrak
in izraba odpadne toplote, ki nastane pri
komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih
porabnikih),
– energetsko učinkovita proizvodnja
energije, ki vključuje vgradnjo sodobnih naprav za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne

tople vode, izgradnja sistemov za sočasno
proizvodnjo toplote, elektrike in hladu (kogeneracija in trigeneracija), vgradnja hranilnikov toplote (topla voda, hladna voda,
banke ledu),
– energetsko učinkovita razsvetljava,
– raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo.
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.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Upravičeni stroški za te vsebine so:
– stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo nameravanih ukrepov URE ali OVE v skupni višini do
7% investicije,
– stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in
vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet,
– stroški za izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine ki vključujejo postavitev
gradbenega odra, odstranitev obstoječega
ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo špalet, nabavo
in vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja vključno s paroprepustno oziroma parozaporno folijo, letvami
oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih
kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in termoizolacijo kletnih prostorov,
– stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne
pogone, regulacijske elemente in potrebne
armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, centralni prezračevalni
sistem s kanali z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi, toplotno črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim
sistemom,
– stroški energetsko učinkovite pro
izvodnje, ki vključujejo stroške nabave in
namestitve kondenzacijskega ali modularnega kotla, sistema za sočasno proizvodnjo
toplote, elektrike (kogeneracije) in hladu (trigeneracije), hranilnikov toplote,
– stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo varčnih svetilk,
vgradnjo regulacije osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal
vključno s potrebnimi instalacijskimi deli,
– stroški nastali zaradi rabe obnovljivih
virov, ki vključujejo nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso
ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
sanitarne vode in tehnologijo.
Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona,
ki ureja javno naročanje in drugo veljavno
zakonodajo ter navodili organa upravljanja.
Stroški morajo biti ustrezno izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Zahtevku za izplačilo bo potrebno predložiti dokazila o plačilu nastalih stroškov.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od dneva oddaje vloge na razpis do 31. 12. 2012, razen
stroškov za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo nameravanih
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ukrepov URE ali OVE, katerih stroški lahko
nastanejo od 28. 8. 2007 dalje. Strošek nastane z dnevom prejema računa svojega
izvajalca.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
5.1 Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni, to so pravne osebe javnega prava
s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni
ravni. Prijavitelj operacije je upravičenec.
Upravičenec lahko prijavi več operacij, če
posamezna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, opredeljeno
v točki 5.2.1.
5.2.Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom in namenom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne
dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije
morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture. Posamezna operacija mora
predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec
operacije.
2. Pri vseh operacijah morajo pokrivanje 10% upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov ter stroškov primanjkljaja (neto
prihodkov) zagotavljati JZZ sekundarne
in/ali terciarne ravni iz lastnih virov; operacije morajo zato biti ustrezno opredeljene
v letnih programih dela in finančnih načrtih
JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni.
3. Operacija mora imeti zaključeno
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
4. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 300.000,00
EUR brez DDV.
5.3. 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, 60/06), ki v finančnem izračunu upošteva 7% diskontno stopnjo oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta mora biti ekonomska analiza stroškov in
koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila
za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi, ki upošteva 5% realno finančno diskontno stopnjo. Analiza stroškov
in koristi mora vsebovati najmanj:
– finančno analizo, ekonomsko analizo, ki upošteva 5% realno finančno diskontno stopnjo ter analizo občutljivosti in
tveganj;

– tabelo denarnih tokov operacije, ki
izkazuje: stroške naložbe po stalnih cenah
z DDV, predvidene prilive in odlive operacije
v stalnih cenah po letih za referenčno obdobje (kot ga priporoča Evropska komisija
v Delovnem dokumentu št. 4) ter ostanek
vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja);
– na podlagi prej navedenih podatkov mora analiza izkazovati izračun neto
diskontiranih prihodkov in izračun finančne vrzeli ter izračun maksimalnega zneska
sofinanciranja EU. Formule za izračun so
podane v Delovnem dokumentu št. 4. Pri
izračunu maksimalnega zneska sofinanciranja EU se lahko upoštevajo upravičeni
stroški po tekočih cenah. Prijavitelj v vlogi
ne more kandidirati za višji znesek kot ga
izkaže ta izračun;
– izračune ekonomske upravičenosti
operacije s jasno opredeljenimi izhodišči.
Izračunana mora biti ekonomska interna
stopnja donosnosti.
2. Za operacije mora biti izdelana presoja vplivov na okolje (PVO), če tako zahtevajo predpisi s področja varstva okolja
oziroma Uredba o vrstah posegov v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno, če
ni, je dovolj lokacijska informacija oziroma
vsa potrebna dokumentacija po Zakonu
o graditvi objektov oziroma po upravnem
postopku.
3. Popis obstoječega stanja objekta in
rabe energije za zadnja tri leta (podatki iz
razširjenega energetska pregleda ali popis
rabe energije).
4. Objekti, kjer je specifična raba energije (ogrevanje in električna energija) < 300
kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave na
razpis.
5. Naprave za soproizvodnjo toplote
in električne energije morajo biti dimenzionirane tako, da je vsa električna energija
proizvedena z visokim izkoristkom, skladno z zahtevami Uredbe o določanju količine električne energije, ki je proizvedena
v soproizvodnji toplote in električne energije
z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list
RS, št. 37/09).
6. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– 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 to potrebno).
7. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči.
5.4 Ostale zahteve
1. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
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2. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije« in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,
– da je bil opravljen Razširjeni energetski pregled javnih objektov z gradbeno
fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe energetskega pregleda, april 2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in je objavljen na spletni strani www.aure.si (rubrika
Energetska knjižnica). Razširjeni energetski
pregled ne sme biti starejši od 10 let od datuma objave javnega razpisa,
– da se v okviru stavb oziroma delov
stavb, ki so del vloge izvaja izključno javna
zdravstvena dejavnost,
– da bo oprema, ki je predmet investicije predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet razpolaganja,
– o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in
9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
roka lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– 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 prihodkov
na operaciji,
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih virov financiranja
operacije,
– o smiselnem zagotavljanju enakih
možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES,
– o seznanitvi, da operacija ne sme
predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči
ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki
ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja.
Pri izvedbi operacij mora biti dosledno
upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter
pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom
in namenom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni
v točkah 5.1.–5.3. in ostale zahteve, ki so
navedene v točki 5.4., bo ocenila strokovna
komisija na osnovi naslednjih meril:
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1) Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
v kWh/m2/leto do 40 točk (točke se bodo
zaokroževale na dve decimalki):

Specifični prihranki pri rabi
energije (ogrevanje in električna
energija)
Manj kot 50 kWh/m2/leto
Od vključno 50 do 100
kWh/m2/leto
Od vključno 100 do 300
kWh/m2/leto

Točke
0 točk
od 0 do 29,99 točk
po enačbi: Točke = 0,6 * Specifični
prihranki – 30
od 30 do 39,99 točk
po enačbi: Točke = 0.05 *
Specifični prihranki + 25
40 točk

300 kWh/m2/leto ali več

45
40
Točke za specifične prihranke
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Slika 1: Točke za specifične prihranke pri
rabi energije (ogrevanje in električna energija)
Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo prihranke električne energije in toplote
po izvedbi vseh planiranih ukrepov glede na
stanje pred energetsko sanacijo. Specifične
prihranke pri rabi energije je potrebno normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljub
ljano. Povprečna specifična raba energije
za delovanje objekta se izračuna na osnovi
specifične rabe energije za obdobje zadnjih
treh let. Temperaturni primanjkljaj v sezoni je
vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C
in zunanjo povprečno dnevno temperaturo
zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija,
ko je povprečna dnevna temperatura nižja
ali enaka 12 °C.
V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba
energije za vsak objekt posebej, je potrebno
izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje
vsa raba energije za delovaje vseh objektov
in se deli s celotno ogrevano površino vseh
objektov. Specifično rabo energijo za vse
objekte nato še normiramo glede na temperaturni primanjkljaj.
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Operacije, ki iz merila specifični prihranki
pri rabe energije ne dosežejo vsaj 20 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
2) Delež obnovljivih virov energije ali pro
izvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije po izvedbi sanacije do 30 točk:

Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote
iz kogeneracije/trigeneracije
Manj kot 1%
Od vključno 1% do vključno 10%
Nad 10% do vključno 50%
Več kot 50%

Točke
0 točk
10 točk
20 točk
30 točk

Delež obnovljivih virov energije ali pro
izvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije
je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih virov energije oziroma proizvodnje
toplote iz kogeneracije/trigeneracije in energijo, ki je potrebna za ogrevanje in sanitarno
toplo vodo ter toplote za tehnologijo.
3) Specifična višina investicije do 30 točk
(točke se bodo zaokroževale na dve decimalki):

Specifična višina investicije
Več kot 1000 €/MWh/leto
Od vključno 500 do
1000 €/MWh/leto

Manj kot 500 €/MWh/leto

Točke
0 točk
od 0 do 29,99 točk
po enačbi: Točke = – 0,06 *
Specifična višina investicije +60
30 točk

Specifična višina investicije je razmerje
med celotnimi upravičenimi stroški operacije
in predvidenimi letnimi prihranki energije, ki
bodo nastali zaradi energetske sanacije.

Točke zaspecifično višino investicije
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Specifična višina investicije [€/MWh/leto]

Slika 2: Točke za specifično višino stroška investicije
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Skupno maksimalno število doseženih
točk je 100.
Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim
prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število
točk. V primeru, da bo več operacij z enako
oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja
vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki
je kot popolna prispela prej. Za čas in datum
dospelosti se štejeta ura in datum sprejete
vloge na naslovu MZ, v glavni pisarni.
Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena
pri prvem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
7. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje operacij po
tem javnem razpisu znaša 52.600.000,00
EUR, in sicer:
– v letu 2010: 12.650.000,00 EUR,
– v letu 2011: 17.350.000,00 EUR,
– v letih 2012 in 2013: 22.600.000,00
EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru prednostne usmeritve »Energetska
sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«.
Namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna
gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Trajnostna raba energije« predstavljajo 85% – ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% – ni delež
dodeljenih sredstev.
Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko in sredstva slovenske udeležbe za
kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih
postavkah Ministrstva za gospodarstvo:
– štev. 9622
– štev. 9624

Trajnostna
energija-07-13-EU
Trajnostna
energija-07-13-slovenska
udeležba.

V primeru, da v proračunskem letu ne
bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne
bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob
upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
V primeru, da bodo na voljo dodatna
sredstva, bo prišlo do povišanja višine namenskih sredstev.
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7.1. Višina sofinanciranja:
Nepovratna sredstva predstavljajo 90%
upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega
predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in
trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85% – ni delež in slovenska udeležba
v okviru iste prioritete 15% – ni delež.
10% razlike celotnih upravičenih stroškov mora zagotavljati JZZ sekundarne
in/ali terciarne ravni.
Znesek sofinanciranja po tem javnem
razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski
dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi). Financiranje razlike zagotavlja prijavitelj.
Sredstva se upravičencu nakazujejo na
podlagi vsakega posameznega zahtevka
za izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili
o plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo
upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičeni stroški so opredeljeni v javnem razpisu in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški
operacije.
Davek na dodano vrednost je po tem
javnem razpisu vselej neupravičeni strošek.
Neupravičene stroške operacije zagotavlja
JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni iz lastnih sredstev.
8. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo MZ nakazoval po pooblastilu ministra za gospodarstvo neposredno na račun prijavitelja. Osnova za izplačilo
sredstev je s strani MZ pregledan in potrjen
zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi prijavitelj in ga izstavi MZ.
9. Obdobje za porabo sredstev
Posamezna operacija iz naslova tega
razpisa mora biti zaključena praviloma najkasneje v roku 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Zadnji zahtevki za
izplačilo s strani prejemnikov sredstev morajo biti poslani MZ najkasneje do 31. 1. 2013,
rok dokončanja del se lahko podaljša samo
v izrednih okoliščinah in ob predhodnem
soglasju MZ.
Stroški, to so izvršena plačila prejemnikov sredstev svojim izvajalcem, ki so nastali
pred 28. 8. 2007 in po 31. 12. 2012 niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu. Kazalniki operacije morajo biti v celoti doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu
zadnjega zahtevka za izplačilo, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancirana sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2010, 2011, 2012 in 2013.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
prejeti v letih 2010, 2011 in 2012 bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MZ

enkrat mesečno do 10. v mesecu, in sicer
za plačane stroške v prejšnjem mesecu.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa
se zaključi 31. 12. 2012. Datum prejema
zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MZ je 31. 1. 2013. Izplačila za
zahtevke, posredovane po tem datumu niso
več mogoča.
10. Način oddaje vloge, roki in datumi
odpiranja vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije je 22. 3. 2010.
Naslednji datumi, okvirno vsaka 2 meseca do konca leta 2010 oziroma do porabe
sredstev, bodo objavljeni v Uradnem listu
RS vsaj 45 dni prej.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena z obrazcem št. 8.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo
odpirale in bodo zavržene.
Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in
umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo
predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu
MZ, vsak delovni dan, med 8. in 16. uro (v
petek do 14.30) do dneva in ure določene
kot skrajni rok za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno, če bo
predložena osebno ali prispela po pošti na
zgoraj navedeni naslov MZ do dne, objavljenega v Uradnem listu RS, do 9. ure.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09, uradno prečiščeno besedilo) in
internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi
posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno najkasneje v roku 3 delovnih
dni od poteka roka za oddajo vlog.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce: 1 s prilogo 1.1.,
2, 3, 5 in parafiran obrazec 4 ter investicijski dokument z izdelano analizo stroškov
in koristi.
Pravilno pripravo vloge podrobneje opredeljujejo določila razpisne dokumentacije.
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja
vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema zahtevka
za dopolnitev vloge. Vloga se dopolnjuje
v skladu s pozivom za dopolnitev in tako,
da je v svoji končni obliki celovita in v vseh
sestavinah usklajena.
Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od skrajnega roka za odpiranje vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo
skladne s predmetom in namenom razpisa
ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
za sodelovanje iz točke 5.1.do 5.4., pa bodo
zavrnjene.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za zdravje. Vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
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Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na MZ v roku 15 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno
MG. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj
– pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
MG bo o pritožbi odločil praviloma v roku
15 dni.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si)
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. pravne in programske podlage;
2. predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti;
3. razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev;
4. upravičeni nameni in upravičeni
stroški;
5. pogoji za dodelitev sredstev;
6. metodologija in merila za ocenjevanje vlog;
7. navodila za izdelavo vloge z obrazci:
– prijavni obrazec (obrazec št. 1
s prilogo 1.1.);
– obrazec izjave (obrazec št. 2);
– obrazec podatkov o prijavitelju
(obrazec št. 3);
– vzorec pogodbe o sofinanciranju
(obrazec št. 4);
– obrazec izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo za upravičene
stroške;
– operacije po obdobjih (obrazec
št. 5);
– navodilo za pripravo zahtevka za
sofinanciranje (obrazec št. 6);
– vzorec zahtevka za sofinanciranje
(obrazec št.7 s prilogama 7.1 in 7.4);
– pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 8).
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mz.gov.si ali po predhodni najavi, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, pri Renati Babič-Valentinčič.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve
potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: gp.mz@gov.si.
14. Dodatne informacije in obveščanje:
kontaktna oseba za vse dodatne potrebne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
je Renata Babič-Valentinčič. Vse informacije
morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov: renata.babic-valentincic@gov.si oziroma po faksu na tel. 01/478-69-67. Odgovori
se podajajo v pisni obliki na spletni strani
Ministrstva za zdravje v rubriki »Vprašanja
in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo
status dopolnitve razpisne dokumentacije.
MZ bo v 10 dneh po objavi v Uradnem listu
RS organiziral informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta naknadno objavljena
na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si.
Ministrstvo za zdravje
Št. 430-119/2009/4
Ob-1408/10
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/05 ZVRSUPB1, 109/08), Zakona o državni upravi

(Ur. l. RS, št. 113/05 – ZDU-1 UPB4, 126/07
– ZUP-E), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 ZUP-UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2010 (Ur. l. RS,
št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06,
61/06 ZDru-1, 112/07), Odločbe Evropske
komisije o državni pomoči (št. N472/2006Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006), Uredbe Komisije o splošnih skupinskih izjemah (ES), št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008, pogodbe CORNET med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Evropsko komisijo št. 016229
in 8. mednarodnega razpisa CORNET za
nadnarodne projekte kolektivnega raziskovanja, objavljenega na spletni strani mednarodnega mrežnega programa CORNET
(www.cornet-era.net) v času od 3. 8. 2009
do 30. 10. 2009, objavlja
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET št. 8
1. Neposredni proračunski uporabnik:
javni razpis objavlja Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav.
Kolektivne raziskave pomenijo raziskave, tehnološki razvoj in inovativne dejavnosti, ki jih naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, in sicer v korist večjih ciljnih skupin podjetij, zlasti malih in srednje velikih
(MSP) ter potem z upoštevanjem skupnih
interesov skrbijo za razširjanje rezultatov
mednje in tudi širše. Intelektualna lastnina
iz procesa kolektivnih raziskav je praviloma last industrijskih združenj, a upoštevaje
skupne in širše interese ter odprt dostop do
pridobljenega znanja.
Za namen tega razpisa so industrijska
združenja definirana kot organizacije, ki so
bile ustanovljene za zastopanje interesov
MSP v določenem industrijskem sektorju.
V Sloveniji so najbolj tipična oblika industrijskih združenj tehnološki centri, grozdi
ali zbornična združenja. Pravna oblika za
združenje, ki želi sodelovati v kolektivnih
raziskavah, ni predpisana.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom
»8. skupni razpis CORNET za nadnarodne
predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »8th Joint CORNET Call for
Trans-national Collective Research Project
Proposals«), ki je bil objavljen 3. 8. 2009 na
spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 30. 10. 2009. Prijava je bila
elektronska preko Svetovnega Spleta.
3. Pogoji sodelovanja in merila za izbor
Na ta razpis se lahko prijavijo le tista
slovenska industrijska združenja, tehnološki
centri ipd., ki so se pravočasno in upoštevaje vse druge pogoje in zahteve prijavila na
mednarodni »8. skupni razpis CORNET za
naddnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov«, naveden v tretjem odstav-
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ku 2. točke te razpisne dokumentacije. Vsak
slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati
največ v dveh projektih CORNET.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
so naslednji:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– na dan 31. 12. 2008 niso bila v stanju
insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09,
59/09),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinancirana iz javnih
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– ki imajo vsaj tri člane, ki morajo biti
mala ali srednje velika podjetja (člani združenja so lahko samo slovenska podjetja),
– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis,
– so za potrebe izvajanja tega projekta
ustanovila odbor uporabnikov MSP.
Prijavitelj mora raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema partnerjema (prav
tako industrijskima združenjema) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem razpisu
(glej spletno stran www.cornet-era.net). Te
partnerske organizacije iz tujine bodo isti
projekt prijavile v financiranje svoji nacionalni agenciji. Ta agencija mora biti članica konzorcija CORNET. Če temu ni tako, projekt
ne more biti ocenjen. Projekt se za primeren
smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne
agencije/ministrstva v državah partnerjih.
Merila za ocenjevanje in izbor projektov so določena na mednarodni ravni in so
objavljena na zgoraj omenjeni spletni strani ter enotna za vse prijavitelje. Prijavljene
projekte bodo ocenjevali mednarodni ocenjevalci, v skladu z enotnimi mednarodnimi
ocenjevalnimi merili, ki so navedena v mednarodni razpisni dokumentaciji. Ministrstvo
postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi
ne odgovarja.
4. Sestava projektne skupine (konzorcija)
Združenje lahko v projektu sodeluje kot
koordinator (ki je v projektu le eden), kot narodni prijavitelj (ki je po eden v vsaki državi
ali regiji) ali kot partner (teh je lahko v vsaki
državi ali regiji eden ali več).
Prijavo na mednarodni razpis je vložil
koordinator projekta, v skladu z roki, pogoji in drugimi zahtevami, ki jih je navajal
mednarodni razpis. Narodni prijavitelj mora
oddati projektno vlogo na ta razpis. Če je iz
Slovenije več udeležencev v projektu, odda
vlogo samo eden, torej narodni – v tem primeru – slovenski prijavitelj. Ostali partnerji
v projektu, ki niso ne narodni prijavitelji in
ne koordinatorji, vloge ne pošiljajo. Vsak
slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati
največ v dveh projektih CORNET.
Slovenska prijava se sestavi v skladu
z 8. točko razpisne dokumentacije in odda
v skladu z 9. točko.
Odbor uporabnikov MSP
V vsaki državi ali regiji, ki nastopa v razpisu, je obvezna ustanovitev Odbora upo-
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rabnikov MSP, v skladu z mednarodnim razpisom.
5. Trajanje projekta
Trajanje projekta je največ dve leti. Projekt se razdeli v faze. Prva traja do roka
za predložitev prvega zahtevka za izplačilo
druga pa do roka za predložitev drugega
zahtevka za izplačilo, v skladu z vzorčno
pogodbo. Morebitni ostali čas do zaključka
projekta velja za tretjo fazo projekta. Podrobnejši roki so določeni v razpisni dokumentaciji (v pogodbi).
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo do roka za
predložitev zahtevka v letu 2011, se bodo
določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012, s posebnim aneksom
k pogodbi, če bo potrebno.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in
drugo podporno osebje, v obsegu, kot so
zaposleni na raziskovalnem projektu);
– stroški amortizacije instrumentov in
opreme v obsegu in za obdobje uporabe
v raziskovalnem projektu, izračunane na
podlagi dobre računovodske prakse;
– stroški stavb in zemljišča, v obsegu
in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt. Glede stavb se štejejo za
upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki
ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta;
– stroški pogodbenih raziskav, svetovalnih in drugih storitev, uporabljenih izključno
za raziskovalne dejavnosti, tehnično znanje,
patenti in licenčna dovoljenja; od zunanjih
virov;
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala in podobnih izdelkov, nastali
neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti;
– režijski stroški, nastali neposredno kot
posledica raziskovalnega projekta.
Odstotek sofinanciranja je lahko do
65%.
Dodatni pogoji v zvezi z upravičenimi
stroški so podani v 6. točki razpisne dokumentacije.
7. Navodila za poročanje: podrobnejša
navodila za poročanje za sprejete projekte
so podana v 7. točki razpisne dokumentacije
in v navodilih za PRILOGO 2 – Poročilom
o delu na projektu.
8. Sestava vloge
Za oddajo vloge na nacionalni del razpisa, ki jo predloži slovenski koordinator ali
narodni prijavitelj, se sestavi en izvod popolne vloge. Vloga naj bo vezana na način, ki
onemogoča neopazno spreminjanje vsebine
(menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga naj
bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer
je navedeno drugače.
Vloga se bo smatrala za popolno, če
bo vsebovala listine (1–4) iz spodnjega seznama:
1. Skrajšana predstavitev projekta
(OBRAZEC 1), ki vsebuje:
– Predstavitev slovenskega prijavitelja,
– Predstavitev izvajalca raziskovalno-razvojnih storitev,
– Opis raziskovalnih potreb v sektorju,
– Opis razlogov za sodelovanje z izbranimi tujimi partnerji.
2. Finančna struktura projekta (OBRAZEC 2).
3. Izjava o resničnosti navedb in strinjanju z razpisnimi pogoji (OBRAZEC 3).
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4. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
Zaželeno je, da obrazce v vlogi razporedite po vrsti, kot so navedeni in da so
po vrsti (vsi obrazci skupaj) od začetka do
konca vloge strani oštevilčene (liste oštevilčite lastnoročno). Morebitnih dodatnih prilog
ni potrebno oštevilčiti, naj pa bodo v vlogi
navedene.
9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis
je 11. 3. 2010, do 14. ure. Vloga mora do
tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 8. razpis
CORNET«, ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (torej 11. 3. 2010, do 14. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
10. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog na nacionalni
razpis je javno in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, in sicer 13. 3. 2010, ob 14. uri.
Na odpiranju komisija Ministrstva, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
najprej pregleda prispele ovojnice in izloči
tiste, ki niso pravilno izpolnjene ali označene
ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku.
Na odpiranju komisija ugotovi popolnost
vloge glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Vloga je popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene v 8. točki navedene obrazce.
Komisija ministrstva bo v tem delu preverila tudi, ali je koordinator projekta (ne glede
na to ali je prijavitelj na ta, slovenski razpis
koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj) pravočasno poslal ustrezno prijavo
(elektronsko kopijo dokumentov) na ustrezni mednarodni 8. razpis CORNET. Kolikor
koordinator tega ni storil, prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za ta javni razpis in bo njegova vloga zavržena. Mednarodna prijava ne
more biti predmet dopolnitve vloge.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo
v določenem roku, ki ne sme biti daljši od
15 dni.
11. Pregled izpolnjevanja ustreznostnih
pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že
v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu), se pregleda, ali izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami tega javnega
razpisa. Kolikor se takoj ali v nadaljevanju
ugotovi, da kateri od prijaviteljev na javni
razpis ne izpolnjuje kateregakoli pogoja ali
da je prijavitelj v vlogi navajal napačne podatke, se vlogo zavrne, ne glede na oceno
mednarodnih ocenjevalcev.
Prvi korak: pregled izpolnjevanja pogojev
ustreznosti
Pri formalno popolnih vlogah strokovna
komisija Ministrstva v skladu z mednarodnim in slovenskim razpisom pregleda izpolnjevanje pogojev tega razpisa. Strokovna
komisija ministrstva pregleda prijavo z vidika
Slovenije, s posebnim poudarkom na prija-

vitelja in izdela t. i. »naslovnično mnenje«
(»Cover Note«), v katerem oceni osnutek
konzorcijskega dogovora; zgodovino poslovanja, verodostojnost, finančno stanje ter
finančne obveznosti; razmerje stroški – koristi, zastopanje ciljnega sektorja, strategijo
razširjanja ter možnost Ministrstva za sofinanciranje. Posreduje ga upravi mednarodnega razpisa CORNET.
Drugi korak: izvedensko ocenjevanje
Dva zunanja, neodvisna ocenjevalca,
ki bosta izbrana s strani konzorcija CORNET, bosta ocenila vsak projekt, po vnaprej,
v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih merilih, ki so razdeljena v 6 sklopov.
Oceni obeh ocenjevalcev se posredujeta
članom Komisije za vrednotenje (IEP). Poročilo ocenjevalcev bo sestavljeno iz ocene
konzorcija, vodja in članov, projektnega načrta in finančne strukture, in njegovega vodenja, predvidenega tehnološke ali inovacijskega napredka ter gospodarskega učinka,
trženja in konkurenčnosti projekta. Merila se
ocenjujejo z ocenami odlično, dobro, povprečno ali slabo. Ministrstvo pri vsebinskem
ocenjevanju projektov ne sodeluje.
Tretji korak: komisijski pregled in razvrstitev
Vsak projekt bo nato skupinsko pregledala in ovrednotila Komisija za vrednotenje
in na podlagi prijavnega obrazca, osnutka
konzorcijske pogodbe, ocen zunanjih ocenjevalcev in naslovničnega mnenja ministrstva oblikovala skupni predlog sofinanciranja.
12. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih bo
ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega predloga sofinanciranja toliko najvišje
uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev (na mednarodni in slovenski
ravni).
Predlog nacionalnega sofinanciranja bo
strokovna komisija ministrstva izdelala po
odločitvi Sveta CORNET na podlagi predloga Komisije za vrednotenje. V nadaljevanju
bo mednarodna skupina preverila razpoložljivost sredstev po posameznih državah.
Sofinancira se toliko projektov (po vrsti)
s skupnega seznama, za kolikor so zagotovljena sredstva1.
Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister.
13. Višina sredstev: za sofinanciranje
projektov CORNET bo s proračunske postavke 5687 – Sodelovanje v evropskem
raziskovalnem prostoru v proračunskem letu
2010 namenjenih 300.000,00 EUR, v proračunskem letu 2011 650.000,00 EUR in
v proračunskem letu 2012 400.000 EUR,
če bodo v ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu RS. Za sofinanciranje v letu
2012 bo s prejemnikom sredstev sklenjen
aneks k pogodbi, če bo potrebno. Projekt
bo lahko prejel sredstva največ do višine,
zaprošene v vlogi.
1
PRIMER: Recimo, da ima Slovenija na seznamu 4 projekte. Za vse projekte ima zagotovljena sredstva. Za projekt, v katerem sodeluje
slovenski prijavitelj in je na seznamu uvrščen
na tretje mesto, ena od drugih sodelujočih držav nima več zagotovljenih sredstev. V tem
primeru se ta projekt ne sofinancira, sofinancira
pa se naslednji projekt, torej četrtouvrščeni, v
kolikor imajo države, ki sodelujejo v tem projektu, zagotovljena sredstva.
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javni razpis
za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov z namenom
preprečevanja nadaljnje škode, ki jo
lahko povzročijo velike zveri
(rjavi medved, volk, ris)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov, ki so jih upravičenci kupili po 30. 7. 2009 in do 10. 5. 2010.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepov, ki
preprečujejo nastajanje nadaljnje škode na
premoženju, ki jo lahko povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst, je določena
v drugem odstavku 92. člena ZON in v 5. in
6. členu Pravilnika. Sredstva se bodo črpala
iz proračunske postavke 3544 – Nadomestila in odškodnine.
Višina razpoložljivih sredstev za leto
2010 je 100.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Upravičenci do finančnih podpor iz I. poglavja tega javnega razpisa so fizične in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo
na območju, kjer je nastanek škode, ki jo
povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk,
ris) objektivno pričakovan. Šteje se, da je
nastanek škode objektivno pričakovan, če
je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki je enaka življenjskemu prostoru
zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let
že najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka. Življenjski prostor velikih
zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna območja (Uredba
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o ekološko pomembnih območjih, Uradni
list RS, št. 48/04), določeno za osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot navajata 2. in 3. točka prvega odstavka 2. člena
Pravilnika.
Sofinancira se le nakup elektromrež višine 106 centimetrov (cm) ali več.
Sofinancira se le nakup baterijskih in
akumulatorskih pašnih aparatov z energijo
pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih pašnih aparatov z energijo pulza 5 J ali več.
III. Pogoji za dodelitev sredstev: upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem
obrazcu »Vloga za sofinanciranje nakupa
elektromrež in pašnih aparatov«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi
potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedene.
IV. Omejitve: sredstva se ne dodelijo
upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
V. Finančni in tehnični pogoji za dodelitev
sredstev
1. Elektromreže morajo biti visoke
106 cm ali več. Priznani strošek nakupa
je 129,84 EUR za 50 metrov elektromreže
(1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa elektromrež,
vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (77,90 EUR za 50 metrov elektromreže – 1kos).

14. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2010, 2011, 2012.
15. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od dokončne odločitve mednarodne komisije.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
16. Dodatne informacije: razpis je objavljen v Uradnem listu RS. Razpis in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletnih
straneh Ministrstva: www.mvzt.gov.si (javni
razpisi). Dodatne informacije so na voljo po
tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti,
kontaktna oseba: Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 49911/2010-2
Ob-1340/10
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija)
na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1 in
32/08 – odl. US, v nadaljevanju: ZON) v zvezi s 5. in 6. členom Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na
premoženju (Uradni list RS, št. 74/05, v nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavlja
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Primer:
Enota
Elektromreža
106 cm, 50 m
Elektromreža
106 cm, 50 m
Elektromreža
108 cm, 50 m
Elektromreža
108 cm, 50 m

Kos

Cena

1

129,84 EUR

129,84 EUR

Finančna
podpora
(60%)
77,90 EUR

5

649,20 EUR

129,84 EUR x 5 = 649,20 EUR

389,50 EUR

1

150,00 EUR

129,84 EUR

77,90 EUR

1

100,00 EUR

100,00 EUR

60,00 EUR

Priznani stroški

2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več.
Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo
vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele
je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Baterijski
in akumulatorski pašni aparati morajo imeti
omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator,
prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski
in akumulatorski pašni aparati z energijo
pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči.
Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo
biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru,
da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje)
zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan
uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Omrežni pašni aparati z energijo
pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem.
Priznan strošek nakupa je do 800,00
EUR za pašni aparat (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
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vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih
stroškov (do 480,00 EUR za pašni aparat
– 1kos).

Primer:
Enota

Kos

Cena

Priznani stroški

Baterijski pašni aparat
1,5 J
Akumulatorski pašni
aparat 5 J
Baterijski pašni aparat
15 J
Omrežni pašni aparat
25 J

1

125,00 EUR

125,00 EUR

Finančna podpora (60%)
75,00 EUR

1

331,00 EUR

331,00 EUR

198,60 EUR

1

800,00 EUR

800,00 EUR

480,00 EUR

1

899,80 EUR

800,00 EUR

480,00 EUR

Priporočilo:
Razmere uporabe
(dolžina ograje –
ena mreža = 50 m)
Baterijski
(akumulatorski) PA
Omrežni PA

A – krajša ograja
manj kot 15 el. mrež
< 750 m
1,5–5,0 J*

B – daljša ograja
15–30 el. mrež
750–1.500 m
5,0–15,0 J

C – zelo dolga ograja
več kot 30 el. mrež
> 1.500 m
> 15 J

5,0–10,0 J

10,0–25,0 J

> 25 J

* J = Joule = enota za energijo pulza
VI. Poraba sredstev: upravičenci morajo
storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo
sofinancirane elektromreže in pašni aparati
delovali v skladu z namenom, za katerega
so bili kupljeni.
VII. Merila za ocenjevanje vlog: komisija
bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Nepovratna sredstva se bodo
dodeljevala do porabe sredstev po vrstnemu
redu dospetja na Agencijo. V primeru istočasno prispelih vlog pa po abecednem redu
priimkov vlagateljev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na internetni
strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek, med 9. in 12. uro, in
vsako sredo tudi med 14. in 16. uro, ali na
elektronskem naslovu: gp.arso@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec,
tel. 01/280,40,20, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek, med 10. in 11. uro, ter
v sredo tudi med 14. in 16. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je treba poslati po pošti na naslov:
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali osebno vložiti
v vložišču Agencije Republike Slovenije za
okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,1000 Ljubljana, prispela do
10. 5. 2010, do 14 ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti navedeno
ime in priimek ter točen naslov vlagatelja.
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X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 11. 5. 2010, ob 10. uri, v sobi 112, na
Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge se zavrže, neutemeljene pa se
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo ali jih dopolnijo neustrezno, se
zavrže.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o vlogah generalni direktor Agencije s sklepom.
Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni,
najkasneje do 11. 7. 2010.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-1343/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 4/10), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme
za potrebe folklornih skupin, pihalnih
in tamburaških orkestrov za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis
Specializirana oprema 2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
Specializirana oprema 2010 so projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov
za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih inštrumentov za pihalne in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisa Specializirana oprema 2010 znaša
133.400,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Specializirana
oprema 2010 morajo upravičenci porabiti
v proračunskem letu 2010 oziroma v rokih
določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09).
4. Razpisni roki: razpis Specializirana
oprema 2010 je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3.
2010.
5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Specializirana
oprema 2010 obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem razpisu štejejo kostumi in specifični inštrumenti
za folklorne skupine ter glasbeni inštrumenti
za pihalne in tamburaške orkestre.

Št.

Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki
žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije
iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in
v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati
50% vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Specializirana oprema
2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo
potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve,
glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti
starejše od dvanajstih mesecev;organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2009, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Popolne vloge na razpis Specializirana
oprema 2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A:
Obrazec A/1:
Obrazec B:
Obrazec B/1:
Obrazec I:
Obvezne
priloge:

splošni podatki – izjava
podatki o predlagatelju
projekt
utemeljitev projekta in
potek izvedbe
izjave odgovorne osebe
kopija izpiska iz registra
/register AJPES/, iz
katerega je razviden datum
vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev; za
društva Slovencev izven
RS fotokopija statuta.

Izjava predlagatelja da:
– projekt ni bil prijavljen na ostale razpise
JSKD 2010; to potrdijo s podpisano izjavo,
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Specializirana oprema 2010 ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopol-
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nijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji
dopolniti v 5 dneh.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene
s sklepom.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega
kulturnega programa (na letni ravni izvede
vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene
projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj
pri treh projektih na mednarodni, državni ali
regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
Izločilni kriterij:
– nakup kromatične/klavirske harmonike,
kitare, koncertnih citer in nakup kakršnihkoli električnih inštrumentov ne bo sofinanciran.
10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev glede na:
– obseg realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– nujnost nakupa instrumentov oziroma
specifičnost opreme (skupaj do 21 točk);
– kakovost in uporabnost opreme (skupaj do 21 točk);
– dostopnost opreme (skupaj do
21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk).
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja
v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa
in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,pp 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
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Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na razpis Specializirana oprema 2010«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Specializirana oprema 2010.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni
dan, od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
vsak delovni dan, od 9. do 15. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Specializirana oprema 2010 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1344/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 4/10), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni razpis
za izbor projektov
za sofinanciranje nakupa informacijske
in telekomunikacijske opreme
za potrebe ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti za leto 2010
(v nadaljevanju:
razpis Informatika 2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa Informatika 2010 je nakup informacijske in
telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisa Informatika 2010 znaša 75.800,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Informatika 2010
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2010 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Razpisni roki: razpis Informatika 2010
je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3. 2010.
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5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Informatika 2010
obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem
področju.
Informacijska in telekomunikacijska oprema je: računalniška strojna in programska
oprema; dodatna računalniška oprema (npr.
optični čitalniki, zunanji trdi diski); oprema
za tiskanje in razmnoževanje; oprema za
projekcije in predstavitve, telekomunikacijska oprema; izdelava in vgradnja mrežnih
instalacij; oblikovanje in postavitev spletnih
strani za upravičene osebe.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50% vseh
predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Informatika 2010 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost opreme izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2009, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na razpis Informatika
2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A:
Obrazec A/1:
Obrazec B:
Obrazec B/1:
Obrazec I:
Obvezne
priloge:

splošni podatki – izjava
podatki o predlagatelju
projekt
utemeljitev projekta in potek
izvedbe
izjave odgovorne osebe
kopija izpiska iz registra
/register AJPES/, iz
katerega je razviden datum
vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev; za
društva Slovencev izven RS
fotokopija statuta.

Izjava predlagatelja da:
– projekt ni bil prijavljen na ostale razpise
in/ali pozive JSKD 2010; to potrdijo s podpisano izjavo,

– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Informatika 2010 ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji
dopolniti v 5 dneh.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene
s sklepom.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj
tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj
pri treh projektih na mednarodni, državni ali
regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega razpisa, če:
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev glede na:
– obseg realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– nujnost izvedbe projekta (skupaj do
21 točk);
– kakovost in uporabnost opreme, izdelave in vgradnje mrežnih instalacij oziroma oblikovanja in postavitve spletnih strani
(skupaj do 21 točk);
– dostopnost opreme, izdelave in vgradnje mrežnih instalacij oziroma oblikovanja in postavitve spletnih strani (skupaj do
21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk).
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11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja
v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa
in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na razpis Informatika 2010«. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Informatika 2010.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni
dan, od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
vsak delovni dan, od 9. do 15. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Informatika 2010, bo potekala v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1345/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 4/10), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis MKC 2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.

Št.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa
MKC 2010 so nujni posegi pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakup opreme za
potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisa MKC 2010 znaša 86.600,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa MKC 2010 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu
2010 oziroma v rokih določenih z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in
2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Razpisni roki: razpis MKC 2010 je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3. 2010.
5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa MKC 2010 obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem razpisu so
mladinski kulturni centri in druga nevladna,
neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
mladinske kulturne dejavnosti, ter lokalne
skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih
se izvaja mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
ne sme presegati 50% vseh predvidenih
stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis MKC 2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2009, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na razpis MKC 2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce, ki
morajo biti podpisani in žigosani na ustreznih mestih:
Obrazec A:
Obrazec A/1:
Obrazec B:
Obrazec B/1:
Obrazec I:
Obvezne
priloge:

splošni podatki – izjava
podatki o predlagatelju
projekt
utemeljitev projekta in potek
izvedbe
izjave odgovorne osebe
kopija izpiska iz registra
/register AJPES/, iz
katerega je razviden datum
vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev.
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Izjava predlagatelja da:
– projekt ni bil prijavljen na ostale razpise
in/ali pozive JSKD 2010;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa MKC 2010
ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji
dopolniti v 5 dneh.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene
s sklepom.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju,
– ima ustrezen obseg kakovostnega
kulturnega programa (na letni ravni izvede
vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene
projekte),
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj
pri treh projektih na mednarodni, državni ali
regionalni ravni),
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega razpisa:
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
Posebni kriterij:
– če gre za prostore v lasti zasebnih
fizičnih in pravnih oseb, mora predlagatelj
predložiti pisno listino iz katere je razvidno,
da gre se prostori dolgoročno uporabljajo
v neprofitne namene v okviru razpisnega
področja.
10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev glede na:
– obseg realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
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– nujnost projekta obnove oziroma nakupa opreme (skupaj do 21 točk);
– kakovost in uporabnost prostorov oziroma opreme (skupaj do 21 točk);
– dostopnost prostorov oziroma opreme
(skupaj do 21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk).
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije
razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na razpis MKC 2010«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa
MKC 2010.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni
dan, od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
vsak delovni dan, od 9. do 15. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis MKC 2010 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ob-1346/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 4/10), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega razpisa in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi
pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
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javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis
Prostori/Oprema 2010)
Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
Prostori/Oprema 2010 so nujni posegi pri
investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisa Prostori/Oprema 2010 znaša
332.000,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Prostori/Oprema
2010 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2010 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09).
4. Razpisni roki: razpis Prostori/Oprema
2010 je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3. 2010.
5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Prostori/Oprema
2010 obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS,
ki posedujejo ali uporabljajo prostore za
izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
za kulturno delovanje Slovencev, ki žive
v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz
zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska
kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
ne sme presegati 50% vseh predvidenih
stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Prostori/Oprema 2010
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2009, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.

Popolne vloge na razpis Prostori/Oprema
2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A:
Obrazec A/1:
Obrazec B:
Obrazec B/1:
Obrazec I:
Obvezne
priloge:

splošni podatki – izjava
podatki o predlagatelju
projekt
utemeljitev projekta in potek
izvedbe
izjave odgovorne osebe
kopija izpiska iz registra
/register AJPES/, iz
katerega je razviden datum
vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev; za
društva Slovencev izven RS
fotokopija statuta.

Izjava predlagatelja da:
– projekt ni bil prijavljen na ostale razpise
JSKD 2010; to potrdijo s podpisano izjavo,
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi; to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Prostori/Oprema 2010 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji
dopolniti v 5 dneh.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene
s sklepom.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj
tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj
pri treh projektih na mednarodni, državni ali
regionalni ravni);
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega razpisa, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji
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dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
Izločilni kriterij:
– če gre za prostore v lasti zasebnih
fizičnih in pravnih oseb, projektov obnove
prostorov NE sofinanciramo.
10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev glede na:
– obseg realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– nujnost projekta obnove oziroma nakupa opreme (skupaj do 21 točk);
– kakovost in uporabnost prostorov oziroma opreme (skupaj do 21 točk);
– dostopnost prostorov oziroma opreme
(skupaj do 21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk).
Posebni kriterij:
– če gre za prostore v lasti zasebnih
fizičnih in pravnih oseb, mora predlagatelj
predložiti pisno listino iz katere je razvidno,
da gre se prostori dolgoročno uporabljajo
v neprofitne namene v okviru razpisnega
področja.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja
v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa
in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na razpis Prostori/oprema 2010«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Prostori/oprema 2010.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni
dan, od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na

območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
vsak delovni dan, od 9. do 15. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
razpis Prostori/oprema 2010 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
razpisa in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 430-8/2010-2
Ob-1325/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. Zemljišče parc. št. 933, travnik 4. razred v izmeri 154 m2 in njiva 4. razred v izmeri 700 m2 vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 78, k^#. Slavina, parc. št. 4788/2,
cesta v izmeri 660 m2 vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 1740, k.o. Slavina,
parc. št. 909/2, travnik 7. razred v izmeri
1330 m2, parc. št. 909/5, travnik 7. razred
v izmeri 140 m2 obe vpisani v zemljiško
knjižnem vložku št. 1441, k.o. Slavina, in
parc. št. 916, njiva 4. razred v izmeri 200 m2
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 786,
k.o. Slavina, izklicna cena: 86.184,00 EUR.
Zemljišča se nahajajo v območju z osnovno
namensko rabo: Prestranek P12/P3 (območja proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, podrobnejša namenska raba druga
območja pretežno za proizvodnjo, obrt in
skladišča).
2. Nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik
4. razred v izmeri 5.100 m2, dvorišče v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
53 m2, pašnik 2. razred v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 712 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o. Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Orehek
P12/S1/2 (območje stanovanj).
3. Garaža v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR.
4. Nepremičnina parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje v izmeri 192,00 m2 (v
naravi poslovni prostor in pisarna) na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR.
5. Zemljišče parc. št. 661/3, travnik
6. razred v izmeri 510 m2, vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna
cena: 10.220,00 EUR. Zemljišče se nahaja
v območju z osnovno namensko rabo: S –
območje stanovanj (Orehek P12/S1/4), s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja
eno in dvostanovanjskih objektov.
6. Gostinski lokal z neto koristno površino v izmeri 251,91 m2, ki se nahaja v objektu
Podjetniški inkubator Perspektiva v obrtni
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coni Veliki Otok, ki leži na parc. št. 1449/18,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 698,
k.o. Zagon; izklicna cena: 115.600,00 EUR.
Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom
ter možnostjo zunanje terase. Območje, kjer
se nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04) in je namenjeno za
poslovno obrtno dejavnost. Etažna lastnina
še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni
vpisan v zemljiški knjigi. Objekt v katerem
se lokal nahaja, je bil leta 2007 adaptiran,
gostinski lokal je urejen v podaljšani tretji
gradbeni fazi. Lokal ima priključke za vodovodno, telefonsko in električno napeljavo ter
priključke za ogrevanje in prezračevanje.
7. Nepremičnine parc. št. 1244/6, travnik
5. razred v izmeri 40 m2, parc. št. 2612/11,
pot v izmeri 82 m2, parc. št. 1237/2, pot
v izmeri 509 m2, parc. št. 1237/1, njiva
2. razred v izmeri 1183 m2, v deležu do
267/1183 ter 1261/3, travnik 3. razred v izmeri 771 m2, v deležu do 583/863; izklicna
cena: 130.200,00 EUR.
Nepremičnini parc. št. 1244/6 in 2612/11
sta obremenjeni s služnostno pravico v korist služnostnega upravičenca GIVO d.o.o.,
nepremičnini 1237/1 in 1237/2 sta obremenjeni s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1241/1, 1241/2,
1237/1 in 1238, vse k.o. Postojna, nepremičnina 1261/3 pa je obremenjena s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 1241/1 in 1241/2, k.o. Postojna.
8. Nepremičnina par.št. 1801, gozd 4. razred v izmeri 1158 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Predjama P1/S1/1
(P1/S2/1) – Predjama – do sprejetja občinskega lokacijskega načrta.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
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9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov, obcina@postojna.si,
z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
25. 2. 2010, do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
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6. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-1341/10
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljub
ljana, objavlja na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 7/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in turističnih
prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2010
Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v Mestni občini
Ljubljana za leto 2010.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv društva;
– potrdilo o registraciji društva;
– kopijo statuta društva (obvezno le za
društva, ki v letu 2009 niso dobila subvencije zavoda Turizem Ljubljana);
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2010, potrjen s strani pristojnega
organa društva (kopija zapisnika občnega
zbora);
– poročilo o delu za leto 2009 (obvezno
le za društva, ki so v letu 2009 dobila subvencijo zavoda Turizem Ljubljana);
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve
v skladu z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih zapadlih pogodbenih
obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana
in Mestne občine Ljubljana,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo
na območju Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, katerih programi temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in
informativne dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo več turističnih
in drugih društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.

Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2010 znaša 55.000,00 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na
javnih površinah v MOL, v višini do največ
50 odstotkov celotne vrednosti programa.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi finančnega
in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
Rok za izvedbo izbranih programov
Rok za realizacijo programa in porabo
odobrenih sredstev je 20. november 2010.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljub
ljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za programe
turističnih društev na območju MOL«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 8. marca 2010, do
10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije Turizma Ljub
ljana, sicer vloga ne bo obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 8. marca 2010 in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala
naslednji dan.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta
nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na www.visitljubljana.si in www.ljubljana.si.
Turizem Ljubljana
Ob-1342/10
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljub
ljana, objavlja na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2010 (Uradni list RS,
7/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, 50/07)
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje turističnih prireditev
na javnih površinah
v Mestni občini Ljubljana za leto 2010
Predmet razpisa
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih
ima v programu dela Turizem Ljubljana za
leto 2010, in sicer:
– tradicionalne turistične prireditve,
– programi in prireditve v povezavi z Ljub
ljano – Svetovno prestolnico knjige,
– programi in prireditve v parku Tivoli
s ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve
tivolske promenade.
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
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– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika);
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, ki ni starejši od dvanajstih
mesecev, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti
v RS;
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine, način izvedbe in izvedbeni roki;
– vrednost in cena celotnega projekta
s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve
v skladu z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne
občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji
Predlagatelji so lahko pravne osebe in
podjetniki posamezniki, ki so registrirani in
imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe
in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS
do 20. novembra 2010.

Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki:
– so sestavni del programa dela Turizma
Ljubljana za leto 2010 (točka A),
– so zanimive za prebivalce ter domače
in tuje obiskovalce Ljubljane,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljub
ljani kot srednjeevropski prestolnici,
– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2010 znaša
110.000 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi, na
podlagi finančnega in vsebinskega poročila
o izvedeni prireditvi.
Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov
Rok za izvedbo prireditev iz razpisnega
področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2010. Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev
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iz razpisnega področja B) je 20. november
2010.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljub
ljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
oddane na sedežu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 8. marca 2010, do
10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije Turizma Ljub
ljana, sicer vloga ne bo obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 8. marca 2010 in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala
naslednji dan.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta
nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na www.visitljubljana.si in www.ljubljana.si.
Turizem Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 29/10
Ob-1315/10
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 26. in
27. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 54., 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list 84/07 in 94/07), 6. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave PN, št. 30/96, Uradne objave
Snežnika, 5/99, 5/03) in sklepa Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-5/2010
z dne 17. 12. 2009 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla:
Najem poslovnega prostora Bazoviška
3 (pritličje desno), namenjenega izvajanju
pridobitnih dejavnosti ter starih obrti v izmeri
38,5 m2. Poslovni prostor se odda z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let.
Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga
bremena.
Poslovni prostor se odda v najem v stanju, kakršnem je. Najemnik je dolžan sam
usposobiti poslovni prostor za opravljanje
dejavnosti. Opravi lahko le tista dela, za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje
najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na
nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje
dejavnosti v prostoru.
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja
Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 186,38 €. Najemnina se
usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu.
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
5 €.
2. Rok sklenitve pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
3. Način in rok plačila
Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za poslovne prostore izstavljal
mesečne račune za najemnino, ki jih mora
najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa.
Najemnina se začne obračunavati z dnem
podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo
poleg najemnine plačeval tudi obratovalne
stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške
in dajatve.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 1 mesečne najemnine na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,

št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-5/2010. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem,
ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni
dražbi se varščina ne vrne.
5. Ogled nepremičnine
Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/711-23-26.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na dražbi, lahko za najem poslovnega
prostora sodelujejo pravne in fizične osebe,
z območja RS oziroma z območja države
članice EU, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma staro obrt.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– kratka predstavitev dejavnosti,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(DURS) (pravne osebe in državljani ostalih
članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane in pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti,
pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi
članici enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
in fizične osebe, kolikor takega potrdila ne
morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imel blokade TRR),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev

javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Poslovna prostora se bosta dražila po vrstnem
redu kot sta našteta pod I. te objave. Javna
dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti
nižja od izklicne najemnine. Javna dražba
za posamezni poslovni prostor je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev
ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani
dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga
pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan
ali pooblaščena oseba s soglasjem župana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni končan zapisnik o poteku dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v sredo 22. 2.
2009, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
47802-1/2010-1
Ob-1326/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa nadaljevanja 29. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 28. 1.
2010 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/5314-684.
2. Predmet prodaje:
– prodaja gradbene parcel št. 395/80,
v izmeri 795 m2, namenjeni za individualno
gradnjo v ZN Dolina v Lescah.
Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem
lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO,
št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno
neopremljenega stavbnega zemljišča znaša
95.400,00 € oz po 120,00 €/m2.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v ponedeljek, 22. februarja 2010, ob 13. uri.
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Javna dražba bo za vse parcele potekala
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do petka, 19. februarja 2010, do 11. ure. Kavcijo je potrebno
nakazati na transakcijski račun Občine
Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic:
72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
9. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh, od 8. 2. 2010 do 19. 2. 2010, od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Št. 478-7/2009-40
Ob-1332/10
Občina Mirna Peč na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, po-

krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
84/07, 94/07 in 100/09) in Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 24/09 in 98/09), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
tel. 07/39-36-100.
II. Opis predmetov prodaje, izklicna cena
in najnižji znesek višanja:
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti
Občine Mirna Peč:
1. Parceli št. 2662 – močvirje v izmeri 204 m2 in št. 2665 – močvirje v izmeri
720 m2, obe k.o. Globodol, za izklicno ceno
9.897,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500 EUR. Nepremičnini se nahajata v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba
zemljišča je stavbno zemljišče;
2. Parcela št. 2655/2 – močvirje v izmeri 216 m2, k.o. Globodol, za izklicno ceno
2.314,00 EUR, najnižji znesek višanja je
300 EUR. Nepremičnina se nahaja v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba
zemljišča je stavbno zemljišče.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe:
Vrsta pravnega posla je kupoprodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v petnajstih dneh po končani javni dražbi.
V primeru, da ponudnik ne podpiše pogodbe, izgubi plačano varščino, občina pa
lahko na podpis pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
IV. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino mora kupec poravnati na transakcijski račun Občine Mirna Peč v najkasneje tridesetih dneh od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Kupec poleg kupnine plača še 20%
davek na dodano vrednost in vse ostale
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni
pogodbi, se šteje kupoprodajna pogodba
za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in
poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih
nepremičnin.
V. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v torek 23. februarja 2010, v sejni sobi Občine Mirna
Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, z začetkom
ob 11. uri.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se pravočasno in pravilno prijavijo:
– pred pričetkom licitacije morajo obvezno predložiti komisiji za javno dražbo
dokazilo o registraciji (v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev), fizične osebe – državljani
Republike Slovenije pa osebno izkaznico
ali potni list, državljani EU pa originalno
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potrdilo o državljanstvu ter predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe
in s.p.);
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju.
VII. Varščina:
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine
Mirna Peč, št. 01370-0100015628, s sklici:
– 11-76694-7221002-1 za parc. št. 2662
in 2665, obe k.o. Globodol, ter
–
11-76694-7221002-2
za
parc.
št. 2655/2, k.o. Globodol,
z namenom nakazila javna dražba, in sicer
do vključno 22. februarja 2010 (en dan pred
dražbo), do 12. ure.
VIII. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku
javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu),
se varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
IX. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi predsednik komisije in
dva člana, ki jih s sklepom imenuje župan
Občine Mirna Peč;
2. Draži lahko samo predstavnik ponudnika, ki je dokazal, da je plačal varščino;
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
4. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje druge s to dražbo in
predpisi določene pogoje;
5. Dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi isto najvišjo ponudbo;
6. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
7. 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.
X. Informacije o podrobnejših pogojih:
natančnejše podatke o nepremičninah,
o ogledih nepremičnin na kraju samem ter
ostale informacije o pogojih in sodelovanju na javni dražbi lahko dobite na naslovu
občine ali po tel. 07/39-36-108, kontaktna
oseba: Irena Jerič.
Občina Mirna Peč
Ob-1376/10
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 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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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
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 553/2 sadovnjak v izmeri 421 m2,
vpisano v zk vl. št. 1077, k.o. Zadobrova
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja MS 7/2 Novo Polje,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o novelaciji zazidalnega
načrta MS 10 – Novo Polje (Uradni list SRS,
št. 18/81).
2.3 Predmetno obremenjeno z služnostno pravico hoje, vožnje in živinogoje v korist sosednje parcele.
2.4 Izklicna cena je 170.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana 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 izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
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 25. 2.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in 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 kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki 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: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba MS 7/2 Novo Polje«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku 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 zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
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 imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana, v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list 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. 4780-11/2010
Ob-1378/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Za-

kona 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 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 687/8, travnik, v izmeri 473 m2
in
parc.št. 687/9, travnik, v izmeri 587 m2,
obe vpisani v zk vl. št. 666, k.o. Glince.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 3/1 Utik, v površinah
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 3/1 Utik, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 Podutik (Uradni list
RS, št. 17/97).
2.4 Izklicna cena je 424.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je 10.000,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana 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 izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
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 25. 2.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11.30.
Kandidati se bodo morali pol ure 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in 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 kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki 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: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠS 3/1 Utik«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku 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 zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
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 imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana, v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list 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. 4780-11/210
Ob-1380/10
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 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 956/14, dvorišče, v izmeri 60 m2,
vpisano v vl. št. 954, k.o. Zgornja Šiška.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom,
v morfološki enoti 2B/1, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo – strnjena
zazidava.
Območje urejanja ŠS 1/3 Pod hribom,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.4 Izklicna cena je 24.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je 1.000,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana 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 izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
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Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
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 25. 2.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in 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 kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki 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: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠS 1/3 Pod hribom«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku 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 zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
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.
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10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana, v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list 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. 4780-11/2010
Ob-1381/10
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 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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
2.1 Nepremičnina:
parc. št. 126/1, stavba, v izmeri 389 m²
in
parc. št. 126/2, dvorišče, v izmeri 1590 m²,
obe vpisani v zk vl. št. 560, k.o. Moste.
2.2 Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
se po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča,
f.e. F 12, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale.
Območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča, kjer se nahaja predmetna nepremičnina, se ureja z določili Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja MP
1/2 Javna skladišča.
2.3 Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
v naravi predstavlja objekt hangarja, skupaj
z zemljiščem, ki je del kompleksa Starega
letališča Ljubljana. Kompleks Starega letališča je kulturna dediščina in je zaveden na
Ministrstvu za kulturo pod EŠD 7622. Za kakršne koli posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.16/08).
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V postopku je tudi sprejem odloka o razglasitvi Starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2.4 Izklicna cena je 792.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana 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 izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 25. 2.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 12.15.
Kandidati se bodo morali pol ure 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in 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 kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki 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: 201006, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba MP 1/2 Javna skladišča«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku 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 zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
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 imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list 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
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Razpisi delovnih mest
Št. 109/oj
Ob-1339/10
Tehniški muzej Slovenije, Parmova ulica
33, Ljubljana, objavlja v skladu s 33. členom
Zakona uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (ZUJIK-UPB1) (Uradni list
RS, št. 77/07), 11., 13., 14. in 15. členom
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški
muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03) in
sklepom Sveta Tehniškega muzeja Slovenije št. 5/1, o izkazani potrebi po pomočniku
direktorja, sprejetega na 2. redni seji sveta
06/11-2009, javni razpis za zasedbo prostega
delovnega mesta
pomočnik/ca direktorja (m/ž) za področje programov za javnost.
Kandidati, ki se bodo prijavili na objavljeno delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok
s področja delovanja javnega zavoda;
– strokovni naziv s področja muzejske
dejavnosti;
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
delu v muzejih;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega
svetovnega jezika;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela.
V skladu z določili Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
morajo kandidati za pomočnika direktorja
v prijavi za razpis predložiti koncept dela za
mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v osmih dneh od objave razpisa
v zaprti kuverti na naslov: Tehniški muzej
Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti: »za razpis«.
Tehniški muzej Slovenije

Ob-1348/10
Na podlagi 34. in 35. člena Statuta Zavoda Znanje Postojna Svet Zavoda Znanje
Postojna, Ljubljanska cesta 2, razpisuje
prosto delovno mesto
direktor-ja/ice.
Razpisni pogoji:
– ima univerzitetno izobrazbo in najmanj
pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta vodstvenih izkušenj oziroma
– ima visokošolsko izobrazbo in najmanj
sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazilo o tem, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev ter dokazilo o tem, da niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Priloži naj se program dela Zavoda Znanje Postojna.
Direktor/ica Zavoda Znanje Postojna
bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Delovno razmerje se z direktorjem sklene
za določen čas oziroma za čas trajanja
mandata.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili
o izpolnjevanju pogojev do 15. februarja
2010, na naslov: Svet Zavoda Znanje Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, ne odpiraj – Prijava za razpis direktorja/ice.
Svet Zavoda Znanje Postojna
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Druge objave
Št. 47803-47/2006
Ob-1321/10
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Ljub
ljana, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetega posamičnega programa prodaje
stvarnega premoženja z dne 7. 1. 2009 in
16. 12. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnine, in sicer
zemljišča s stanovanjsko stavbo parc.
št. 601/3, stanovanjska stavba
v izmeri 757 m², k.o. Razdrto,
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: nepremičnina, parc.
št. 601/3, stanovanjska stavba v izmeri
757 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni pri vl. št. 228,
k.o. Razdrto, v lasti Republike Slovenije in
upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine parc. št. 601/3, k.o. Razdrto.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnine, parc. št. 601/3, k.o. Razdrto,
je 45.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja
ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
45.000,00 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:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnina je v potrdilu o namenski
rabi zemljišča Občine Postojna z dne 9. 7.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– nepremičnina leži v območju predkupne pravice Občine Postojna, zato bo
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo
zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega
ponudnika najprej ponujeno v odkup Občini
Postojna. Če Občina Postojna na predmetni nepremičnini 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.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni
dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS, 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
nepremičnine, ki je 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
22. 2. 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 22. 2. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47803-47/2006 – 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 22. 2. 2010, ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, 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 katerim koli 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
Št. 13/2010
Ob-1319/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB in 56/08), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), Pogodbe
o izvajanju in sofinanciranju programov
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
v letu 2010, št. 610-1/2009 z dne 11. 1.
2010, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo
v letu 2010 sofinanciral Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv
NovaGorica-PrP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2010 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki
združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva NovaGorica-PrP-2010, znaša 151.350,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva: Javni poziv NovaGoricaPrP-2010 prične teči 5. 2. 2010 in se zaključi
5. 3. 2010.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva NovaGoricaPrP-2010 obsega:
–
besedilo
poziva
NovaGoricaPrP-2010;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki
so program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po
tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen

je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2010
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju
Mestne občine Nova Gorica; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv NovaGoricaPrP-2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec
za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva NovaGorica-PrP-2010.
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Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva NovaGoricaPrP-2010 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg
4, 5000 Nova Gorica, do 5. 3. 2010 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– vloga na poziv NovaGorica-PrP-2010. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2010.
11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure), maja.jerman-bratec@jskd.si;
– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure), martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva NovaGoricaPrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in 12.
uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv
NovaGorica-PrP-2010, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovne komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Št. 007/1-3/2010
Ob-1365/10
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010,
Načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2010 in
sprejetim posamičnim programom razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem
na seji občinskega sveta dne 27. 1. 2010,
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, matična številka: 5874327,
ID št. za DDV: SI81758006.
2. Opis nepremičnine: stanovanjska hiša
na naslovu Cesta v Radovno 9, Mojstrana,
s pripadajočim zemljiščem – parc. št. 1622/4
in 1622/1, obe k.o. Dovje. Nepremičnina je
vpisana pri vl. št. 426, k.o. Dovje. Iz potrdila Oddelka za okolje in prostor Občine
Kranjska Gora o namenski rabi izhaja, da
se parc. št. 1622/4, 1622/1, k.o. Dovje, po
prostorsko planskih aktih Občine Kranjska
Gora nahaja v območju DM SK5 (območje
za stanovanja in kmetije), podrobnejša namenska raba v – vas. Območje se varuje
kot kulturni spomenik (es). Pri nepremičnini parc. št. 1622/4 je vknjižena služnostna
pravica uporabe poti v širini treh metrov, ki
poteka od ceste parc. št. 2042/2 do parc.
št. 1622/3, vse k.o. Dovje.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Najnižja ponujena cena nepremičnine
znaša 153.000,00 EUR. Navedena cena ne
vključuje davka na promet nepremičnin.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da
bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno, se po izteku roka za oddajo ponudbe,
s temi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
– Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% najnižje cene, to je 1.530,00 EUR.
– Izbranemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa brezobrestno vrnjena v treh dneh po
opravljeni izbiri.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni
izbiri. V nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska
Gora pravico njegovo varščino zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni po overitvi prodajne pogodbe. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške davka na
promet nepremičnin (v višini 2% kupnine).
– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
6. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine se
odda v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
(če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne
osebe,
– davčno in matično številko ponudnika;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe
pa overjen izpisek iz sodnega registra, iz
katerega je razvidno, da ima sedež v Republiki Sloveniji;
– izjavo o sprejemu objavljenih pogojev
prodaje;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje, določene v pogojih prodaje;
– dokazilo o plačilu varščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Občina Kranjska Gora na podlagi te
objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla – prodajne pogodbe, ustavi.
8. Dodatne informacije
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska
Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, direktni tel. 04/580-98-19 ali preko n.c.
št. 04/580-98-00, po e-pošti: kosir@kranjska-gora.si ali preko faksa, št. 04/580-98-24.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na navedeno telefonsko
številko.
Občina Kranjska Gora
Št. 4780-11/2010
Ob-1383/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 250/464, njiva, v izmeri 512 m²,
vpisano v zk vl. št. 6504, k.o. Trnovsko predmestje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 2/6 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 2/6 Trnovo,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2
Trnovo – Tržaška cesta.
2.4 Izhodiščna cena je 205.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.

3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 2/6 Trnovo«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, 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. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 25. 2. 2010, s pričetkom ob 13.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-11/2010
Ob-1385/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 3274/9, cesta v izmeri 126 m²,
vpisano v zk vl. št. 1392, k.o. Ajdovščina.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja CO 4/4 Potniška postaja
IV, v površinah za osrednje dejavnosti.
2.3 Območje urejanja CO 4/4 Potniška
postaja IV, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem
načrtu za območje Potniškega centra Ljub
ljana (Uradni list RS, št. 107/06, 43/09).
2.4 Izhodiščna cena je 105.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-

bo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja CO 4/4
Potniška postaja IV« 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. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
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podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 25. 2. 2010, s pričetkom ob 14. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-0002/2010-6
Ob-1397/10
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje
na osnovi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07, Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), objavlja
javno ponudbo
o prodaji stanovanja
Prodaja stanovanja v I. nadstropju,
v 3. etaži, št. 5. E, v večstanovanjski stavbi,
z naslovom Na gmajni 2, Vitanje, ki stoji na
parc. št. 5/2 in 1/10, obe k.o. Vitanje. Stanovanje je vpisano v podvložku 472/6, k.o. Vitanje, ID stavbe 101, neto tlorisne površine
57,67 m2. Vrednost po cenitvi z dne 25. 1.
2010 znaša skupaj 45.644,00 EUR.
Pogoji javne ponudbe:
1. Plačilo se izvede v enkratnem znesku
v 30 dneh po overovitvi pogodbe.
2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima ob enakih pogojih predkupno
pravico nakupa.
3. Vse stroške v zvezi z pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
4. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti, v roku 15 dni po javni objavi,
na naslov Občina Vitanje, Grajski trg 1,
Vitanje, s pripisom »Ne odpiraj - Javna
ponudba za prodajo stanovanja na Gmajni
2 v Vitanju«.
6. Komisija pri Občini Vitanje bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji
in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse
ponudnike.
7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje, pri
mag. Srečku Fijavž, na tel. 757-45-55.
Občina Vitanje
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Ob-1337/10
Krajevna skupnost Piran, Levstikova ulica 7, Piran, objavlja na podlagi drugega
odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 55/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Krajevne skupnosti Piran
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina:
– poslovni prostor, v izmeri 112,32 m2,
v zemljiški knjigi opisan kot dvorana s pripadajočimi sanitarijami, garderobo, predprostorom in shrambo za čistila, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, na naslovu Levstikova
ulica 7 v Piranu, označena s št. 126. ES, ki
stoji na parc. št. 701, k.o. Piran;
– poslovni prostor je v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Piranu na podlagi delilnega načrta št. 21/93, iz aprila 1993, vknjižen v vl. št. 1609/5, k.o. Piran, kot del samostojnega dela stavbe, označenega z rdečo
barvo in št. 5.E, ki poleg poslovnega prostora v pritličju zajema tudi poslovni prostor
v I. nadstropju, ki pa ni predmet prodaje,
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 199.600,00 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin. Davek in vsi
stroški v zvezi z prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Za prenos lastninske pravice na poslovnem prostoru bo potrebno izdelati dopolnitev delilnega načrta, katere strošek krije
kupec.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Posebni pogoji sodelovanja:
– poslovni prostor se prodaja z izključno
namembnostjo trgovine z živili in je za tak
namen tudi določena izhodiščna vrednost.
Vsi ponudniki se s pisno izjavo zavežejo,
da se s tem pogojem strinjajo, ter da bodo
v primeru izbire njih kot najugodnejšega ponudnika poslovni prostor v ta namen tudi
usposobili in uporabljali,
– v primeru rekonstrukcije poslovnega
prostora se kupec zaveže pridobiti soglasja
vseh ostalih etažnih lastnikov in zagotoviti
vhod v preostale dele stavbe.
4. Splošni pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se vplača na podračun: 01290-645083633, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 22. februar
2010, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
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d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa, izrecno tudi s pogoji iz 3. točke
javnega razpisa, z lastnoročnim podpisom
ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene in številko transakcijskega
računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo;
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do
22. februarja 2010, do 12. ure, na naslov
Krajevna skupnost Piran, Levstikova ulica
7, 6330 Piran, z oznako »Javni razpis za
prodajo nepremičnine – Ne odpiraj!«, ne
glede na datum poštnega žiga. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca
po oddaji ponudbe.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za izvedbo postopka prodaje.
6. Odpiranje ponudb bo dne 1. marca
2010, ob 12.30. Odpiranje ponudb je javno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi
ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Predsednik Krajevne skupnosti
Piran lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti kadarkoli do sklenitve pravnega posla prekine začeti postopek prodaje,
ne da bi za to navedel razloge, pri čemer
se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Krajevne skupnosti Piran.

Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo
določen v pogodbi, in sicer 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo
se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine in izdelavi
dopolnitve delilnega načrta.
11. Prodajna pogodba vsebuje predkupno pravico v korist Krajevne skupnosti Piran za obdobje 5 let po sklenitvi prodajne
pogodbe.
12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 55/09).
13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Krajevne skupnosti Piran, Levstikova ulica 7, Piran, tel.
05/673-24-83.
Krajevna skupnost Piran
Št. 5-SSS/2010
Ob-1338/10
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
84/07), Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 100/09)
in Odloka o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice,
in ustanovitvi njegovega skupnega organa
(Uradni list RS, 94/05) se objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1.1. Garaža št. 16, v pritličju garažnega
niza pod tržnico, ob objektu Cesta maršala
Tita 22, na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.750,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, in je ustrezno
vpisana v zemljiško knjigo.
1.2. Garaža št. 35, v nadstropju garažnega niza pod tržnico, ob objektu Cesta
maršala Tita 22, na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.600,00
EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe,
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, in
je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.3. Enosobno stanovanje št. 13, v skupni izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta, Hrušica 70. Izklicna
cena znaša 32.500,00 EUR. Nepremičnina,
ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Etažna lastnina za
navedeno nepremičnino še ni urejena in jo
ureja kupec sam.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Nepremičnine se prodajo po načelu »videno-kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo imenovana komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pravico
zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku
8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na ra-
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čun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je
bistvena sestavina pravnega posla. Kupec
nosi vse stroške pravnega posla.
2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka:
2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj, št.:
07000-0000492171, s pripisom »varščina«
za nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine). Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži.
2.3 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), navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izklicne cene nepremičnine. Ponudniki
morajo k ponudbi priložiti še:
– 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,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjava o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 5. 2010.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o nepremičninah, ki so
predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji
in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne
ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti
lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270
Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na
spletni strani podjetja www.jeko-in.si (javni
razpisi).
2.4 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine (z navedbo
naslova in številke nepremičnine)« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ali
priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko
številko ter e-naslov pošiljatelja. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v roku in v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 22. 2.
2010, ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita
51, Jesenice.

Št.

2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.9 Dodatne podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin,
dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel.
04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Ob-1333/10
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo remonta mlinov KSG 90.60 s separatorji in
gorilniki na premogov prah kotla OP 380b
v času remonta 2010.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan, od 8.
do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije
je 40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na TRR 02330-0012039085, s pripisom »RD – Izvedba remonta mlinov KSG
90.60 s separatorji in gorilniki na premogov
prah kotla OP 380b v času remonta 2010«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo
tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje,
pri Borisu Plantan.
Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2010,
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-1334/10
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo izolacijskih del na bloku 125 MW v času remonta
in intervencij v letu 2010.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
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Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan, od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 02330-0012039085, s pripisom »RD –
Izvedba izolacijskih del na bloka 125 MW
v času remonta in intervencij v letu 2010«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje,
pri Borisu Plantan.
Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2010,
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-1335/10
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo remonta, vzdrževalnih del in intervencij na bloku
125 MW v letu 2010.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan, od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na TRR 02330-0012039085, s pripisom
»RD – Izvedba remonta, vzdrževalnih del in
intervencij na bloku 125 MW v letu 2010«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje,
pri Borisu Plantan.
Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2010,
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-1336/10
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za izdelavo, demontažo in montažo kanalov dimnih plinov
grelnika zraka – elektrofilter kotla OP 380b,
v času remonta 2010.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
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03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan, od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 02330-0012039085, s pripisom »RD
– Izdelava, demontaža in montaža kanalov dimnih plinov grelnika zraka – elektrofilter kotla OP 380b, v času remonta 2010«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje,
pri Borisu Plantan.
Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2010,
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-14/2009-6
Ob-8351/09
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo spremenjena Pravila sindikata Mercator Gorenjska/SGS, s sedežem v Naklem,
Cesta na Okroglo 3, sprejeta dne 13. 6.
2009.
2. Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu, pod zaporedno številko 191.
Št. 101-1/2010
Ob-1139/10
Upravna enota Radovljica z dnem 11. 1.
2010 sprejme v hrambo Pravila Sindikata Zavoda za kulturo Bled, sedež: Cesta
Svobode 11, 4160 Bled, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata in je vpisana
v evidenco pod zaporedno številko 115.
Št. 101-6/2009
Ob-1212/10
V evidenco statutov sindikatov, ki se hranijo na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 24, kamor je vpisan Sindikat
kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – Sindikat podjetja SINET,
d.o.o. Hrastnik, s sedežem v Hrastniku
– Cesta 1. maja 83, z dnem 23. 12. 2009
vpiše sprememba predsednika sindikata.
Nova predsednica Sindikata podjetja SINET, d.o.o. Hrastnik je Pospeh Darja.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1113/10
Skladno z Zakonom o medijih objavljamo
podatke, in sicer za revije, ki jih izdaja založba Nova revija. To sta revija Nova revija in
mesečnik Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež
kapitala so:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,
Ljubljana
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274 Žirovnica
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8, Ljub
ljana
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
Št. 1-2010
Ob-1309/10
Ime medija: Science Ilustrated.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Novium media d.o.o., Popovičeva ulica 10,
2000 Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Strossmayerjeva 32 B, 2000 Maribor, in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki
nastopata tudi kot edina družbenika v tem
podjetju.
Št. 8-2010
Ob-1310/10
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Bučka, Cool Horoskop, Top Secret.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Novium d.o.o., Linhartova 15, 2000 Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Strossmayerjeva 32 B, 2000 Maribor, in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki
nastopata tudi kot edina družbenika v tem
podjetju.
Ob-1311/10
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% odstotkov kapitala imajo:
Naš čas d.o.o. 38,64%; Boris Zakošek

18,05%; Mira Zakošek 8,64%; Stanislav
Vovk 7,67%; Mitja Čretnik 6,55%; Nina Jug
5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
Ob-1312/10
Izdajatelj: Radio Tempo, d.o.o., Polzela
131, 3313 Polzela.
Ime medija: Radio Tempo.
Medij se financira iz lastnih virov.
Več kot 5% kapitala imajo: Naš čas,
d.o.o., Kidričeva cesta 2 a, 3320 Velenje,
100%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
Ob-1313/10
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih/glasovalnih pravic:
Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice, 9,11 °%,
Nataša Harej, Cesta revolucije 1, Jesenice, 6,83%,
Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1 a,
Jesenice, 9,49%.
Rina Klinar, Plavški Rovt 7 c, Jesenice,
32,87%,
Vlado Kuroš, Blejska Dobrava 68, 4273
Blejska Dobrava 7,01%,
Romana Purkart, Sebenje 73, Bled,
6,74%,
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 5,47%.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina
Klinar.
Ob-1322/10
Ime medijev: Radio Aktual, Radio Salomon in Radio Veseljak.
Izdajatelj: Radio Glas Ljubljane, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljub
ljana – Črnuče.
Več kot 50% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 100% - SET, d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje.
Uprava: – Karmen Cestni – direktor,
Martin Odlazek – direktor.

Ob-1323/10
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.
Medij: TV AS.
Družbenik: Anton Weingerl, 100% lastnik.
Direktor: Anton Weingerl.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.
Ob-1350/10
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljavskih pravic: Gorenjska
banka, d.d., Kranj 82,05%, Delo, d.d., Ljub
ljana 10%.
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Ob-1351/10
1. Imena medijev: Radio Kum Trbovlje.
2. Izdajatelj: Regionalna radijska postaja Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode
11a, 1420 Trbovlje.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Studio
D; Regionalna radijska postaja d.o.o., Seidlova cesta 29, Novo mesto – 100%.
4. Poslovodja: – Karmen Cestnik – direktorica,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1352/10
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p., Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež:
100% lastnik: Videoprodukcija Martin
Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Iva
nuša.
Ob-1353/10
V skladu s 64. členom Zakona o medijih
objavljamo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa Gorenjska televizija
– GTV, družba TELE-TV d.o.o., s sedežem
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, matična
številka 5304784. Upravljalec in 100% lastnik družbe TELE-TV d.o.o. je Iztok Škofic,
s stalnim prebivališčem Golniška cesta 113,
4000 Kranj.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1349/10
Miran Hrženjak, kot direktor družbe Keter Invest energetika d.o.o., s sedežem Titova cesta 002 A, 2000 Maribor, matična
številka 2302136000, na podlagi 629. člena
v zvezi s prvim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 27. 1. 2010 je bil registrskemu organu – sodnemu/poslovnemu registru predložen Delitveni načrt družbe Keter Invest
energetika d.o.o.
2. Na sedežu družbe Keter Invest energetika d.o.o., Titova cesta 002 A, 2000 Maribor, je od objave tega obvestila pa do dneva, ko bosta družbenika na skupščini družbe
Keter Invest energetika d.o.o. odločala o soglasju k delitvi - izčlenitev z ustanovitvijo
nove družbe, vsak delovnik, v času od 8. do
12. ure na vpogled:
– Delitveni načrt družbe Keter Invest
energetika d.o.o.,
– Letno poročilo družbe Keter Invest
energetika d.o.o. za zadnja tri poslovna
leta.
3. Družba bo družbenikoma, upniku ali
delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Keter Invest energetika
d.o.o., razložil Delitveni načrt, prav tako
pa bo družbenika obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje
predvsem tista sprememba, zaradi katere
bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
Keter Invest energetika d.o.o.,
direktor Miran Hrženjak

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1314/10
Direktor družbe Flok d.o.o., Sadarjeva
ulica 3, 1218 Komenda, družba je vpisana
v sodno/poslovni register AJPES v matično
št. 569331400, skladno z določbo 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 78.939,00 EUR se zmanjša za znesek
24.022,70 EUR, tako, da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 54.916,30 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
FLOK d.o.o.
direktor Srečo Krmavnar

Sklici skupščin
Št. 01/2010
Ob-1355/10
Direktor družbe LG-metal trgovina in storitve d.d., Rogozniška cesta 4, Ptuj, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in 5.B člena Statuta
družbe sklicujem
15. redno skupščino
delničarjev družbe LGM d.d.,
ki bo v torek, 9. marca 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi uprave LGM d.d. na Rogozniški
c. 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
za predsednika skupščine se imenuje Danilo Delič, za preštevalca glasov pa Silva
Cajnko in Marta Pignar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šoemen iz Ptuja.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
na predlog direktorja se imenujejo novi člani
nadzornega sveta Miran Žlahtič, Drago Pocajt in Robert Kostevc.
3. Sprememba statuta in uskladitev dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda:
statut družbe se v točki drugič uskladi z novo
standardno klasifikacijo dejavnosti. Dejavnosti ostanejo nespremenjene. Skupščina
pooblašča notarja Andreja Šoemna, da izvede uskladitev statuta v točki drugič.
Gradivo za skupščino:
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ptuju, Rogozniška c. 4, vsak dan, med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod
pogojem,da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Če se bo skupščine udeležil
pooblaščenec, je potrebno prijavi priložiti
pooblastilo,ki mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine družbe prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcu glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri, istega dne, z istim
vrstni redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
direktor LGM d.d.
Danilo Goričan
Ob-1400/10
Na podlagi točke F.B. Statuta delniške
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe
sklicuje:

14. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, dne 11. 3. 2010, ob
14. uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta 5,
Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep
čnosti in izvolitev delovnih teles ter predsta
vitev notarke.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli
Ana Jug, odvetnica, za preštevalki glasov
pa Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skup
ščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj.
2. Seznanitev skupščine z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta.
Skupščino se seznani, da je predsednik
nadzornega sveta Branko Bone dne 15. 1.
2010 podal odstopno izjavo, član Davorin
Filipčič pa dne 12. 10. 2009.
3.Volitve in razrešitve članov nadzornega
sveta s strani delničarjev.
Predlog sklepa uprave:
Razreši se dosedanji namestnik predsednika nadzornega sveta Anton Šinigoj.
Za člane nadzornega sveta za štiriletno
mandatno obdobje, ki prične teči z dnem
sprejetja tega sklepa, se izvolijo: Branko Košuta iz Vitovelj, Tadej Pavlica iz Dornberka,
Janez Valič iz Gradišča in Franko Mrevlje iz
Vipavskega Križa.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar
ji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v KDD najmanj tri dni pred zase
danjem skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zaseda
nja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne na
sprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje, z istim
dnevnim redom, istega dne, v istih prosto
rih, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
predsednik uprave
Joško Ambrožič
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Zavarovanja terjatev
SV 69/2010
Ob-1316/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 69/2010 z dne
26. 1. 2010, je bilo stanovanje št. 1, v skupni izmeri 70.51 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Begunje 161, 4275 Begunje na Gorenjskem, katerega lastnik je Mohar Srečko, stanujoč
Begunje na Gorenjskem 161, z identifikacijsko št. 657.ES, in leži na parcelni številki
107/18, ki je pripisana pri vl. št. 1307, k.o.
Begunje, v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Unicredit Banka
Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00
EUR, s pp. z zapadlostjo 31. 1. 2025.
SV 87/10
Ob-1317/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 87/10 z dne 27. 1. 2010, je dvosobno stanovanje št. 8, po podatkih GURS
z ID št. 2122-239-8, v 1. nadstropju, večstanovanjske hiše, na naslovu Gubčeva
ulica 4, Kranj, ki stoji na parc. št. 146/2,
k.o. Huje, last zastaviteljev Josipa Matijevića, Kokrški breg 5, 4000 Kranj, in Dejane Laketić, Kališka ulica 23, 4000 Kranj,
vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 12. 2009, z Jožico
Petek in Ljubico Prestor Fink, zastavljeno
v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka
5026237000, za zavarovanje terjatve višini
39.000,00 EUR, z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 2.80% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete dne 18. 2. 2030 ter terjatve
v višini 31.000,00 EUR, z obrestno mero
3-mesečni EURIBOR + 2.90% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 18. 2. 2035.
SV 92/10
Ob-1318/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja,
iz Kranja, SV 92/10 z dne 28. 1. 2010, je
dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 12,
v izmeri 68,71 m2, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjske stavbe, z naslovom Tavčarjeva ulica 22, Kranj, z ident. št. stavbe
740, stoječe na parc. št. 11, k.o. Kranj, last
zastaviteljev Gregorja Morela Kobetiča, Planina 9, 4000 Kranj, in Nine Rogina, Šorlijeva ulica 39, 4000 Kranj, vsakega do ½ na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene 27. 1.
2010, z Igorjem Ravnikom, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024000, za zavarovanje terjatve višini
58.500,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni
EURIBOR + 2.40-odstotnih točk letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 28. 2. 2035.
SV 54/2010
Ob-1320/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-54/2010
z dne 28. 1. 2010 in Kreditne pogodbe,

št. 331-23314090344063 in Pogodbe o zastavi nepremičnin, št. 02331-4090344063ZASN, obe z dne 28. 1. 2010, je bilo stanovanje z ID dela stavbe št. 1, v pritličju,
s kletjo, v skupni izmeri 92,10 m2, ki se kot
posamezna dela nahajata v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Delavska ulica št. 2, s št.
stavbe 514, stoječi na parc. št. 821/2, k.o.
1316 Stara vas, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastavitelja Čajić Nijaz, roj. 4. 1.
1961, stan. Cesta 1. maja 20, 1430 Hrastnik, v deležu do 1/1, na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 51/93 z dne 6. 8. 1993,
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 12.
2009 in Prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2010,
zastavljeno v korist upnika Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, 1000
Ljubljana, matična št. 5860571, s prepovedjo odsvojitve na podlagi 8. člena Zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe
(Uradni list RS, št. 59/09) in zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za
zavarovanje denarne terjatve, in sicer:
v višini 35.000,00 EUR glavnice s pogodbeno obrestno mero v višini 6-mes.-EURIBOR + fiksni pribitek 2,35% letno, spremenljiva, ki se dodatno poviša v primeru
iz 3. člena citirane Kreditne pogodbe za
2 odstotni točki letno, v primeru zamude
s plačili obveznosti (razen od obresti) pa
tečejo zakonite zamudne obresti ter ostalimi
stroški in pripadi, z dobo vračanja 180 mesečnih obveznostih, pri čemer prva zapade
v plačilo 28. 2. 2010, s končnim rokom zapadlosti terjatve 31. 1. 2025 oziroma oziroma
terjatev zapade takoj po odpoklicu upnika
v primerih in na način, določen v 8. členu
Kreditne pogodbe.
SV 78/2010
Ob-1327/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 78/2010 z dne 28. 1. 2010, sta bili nepremičnini z ident. št. 1739-1169-35 in ident.
št. 1739-1169-53, na naslovu Ulica Bratov
Učakar 24, Ljubljana, ki se nahaja na parc.
št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljeni na podlagi prodajne pogodbe, z dne
4. 6. 2008, last zastaviteljev, vsakega do ½
Barbare Strehovec Franetič in Aleša Franetiča, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar
24, zastavljena v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR s pp.
SV 36/10
Ob-1328/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 36/10, DK 02/10 z dne 27. 1. 2010,
sta bili nepremičnini – stanovanje, številka A1-S6, z odprto ložo, v skupni izmeri
84,12 m2 – v 1. nadstropju, številka etaže
2, in pomožni prostor – shramba A1 S6a
v pritličju, v izmeri 3,02 m2, številka etaže
1, kar se nahaja v večstanovanjski stavbi
v Račah, Mariborska cesta 38, zgrajeni na
parceli številka 2098/48, katastrska občina
Rače, last dolžnika – zastavitelja Roka Be-

šter in zastaviteljice Urške Kolarič, vsakega
do ene polovice, zastavljeni v korist upnice
Gorenjske banke d.d., Kranj, s sedežem
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00
EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje
do vključno 31. 1. 2025.
SV 105/10
Ob-1329/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 105/10 z dne 29. 1. 2010, je
stanovanje št. 16, v izmeri 46,13 m2, z ident.
št. 2100-251-16, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Gradnikova ulica 3, Kranj, ki stoji na parc. št. 884/8,
k.o. Kranj, last zastaviteljev Davida Bizjaka,
Vrečkova ulica 9, 4000 Kranj, in Martine
Omejec, Studenčice 48, 1215 Medvode,
vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 1. 2010, s prodajalko
Darjo Florjančič, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d. Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje
terjatve v višini 63.000,00 EUR, z obrestno
mero: 6 mesečni Euribor in fiksni pribitek
v višini 2.35% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 31. 1. 2040.
SV 58/10
Ob-1330/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 58/10 z dne 29. 1.
2010, je bilo stanovanje v izmeri 49,10 m2,
v stanovanjski stavbi Kovaška ulica 1, 4290
Tržič, s številko stavbe 506, v k.o. Tržič, stoječi na parc. št. 257/2, k.o. Tržič, Okrajnega
sodišča v Kranju, last Marije Kolar in Suzane Kolar Oljačić, obe Kovaška ulica 1, 4290
Tržič, vsake do polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2001, zastavljeno
v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5,
matična številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR,
s pogodbeno obrestno mero 7,30% letno
nominalno, z odplačilom v 216-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade do dne
31. 1. 2028, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.
SV 77/2010
Ob-1331/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 77/2010 z dne
28. 1. 2010, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 2155-883-34, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Dežmanova ulica 3, 4248 Lesce, identifikacijska številka stavbe 00883, ki stoji na parc.
št. 90/20, ki je pripisana pri vl. št. 1661, k.o.
Hraše - 2155, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno s strani zastavitelja Sovič
Marka, stanujoč Planinska 9, 4248 Lesce,
v korist Unicredit Banke Slovenije d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 31. 1. 2030.
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SV 90/2010
Ob-1366/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 90/2010, z dne
29. 1. 2010, je bila nepremičnina z ident.
št. 1738-3316-172, v skupni izmeri 31.25 m2
v pritličju stavbe (B16), na naslovu Brilejeva 1–3, 1000 Ljubljana, stoječi na parc.
št. 102/17, k.o. 1738 Dravlje, last zastavitelja Harisa Babića, Černetova 9, Ljubljana,
zastavljena v korist upnice Unicredit Banke
Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140,
matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pp.
SV 106/10
Ob-1398/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 106/10
z dne 29. 1. 2010, je bila nepremičnina, to
je dvosobno stanovanje, v 1. nadstropju,
večstanovanjske hiše v Mariboru, Goriška
ulica 4, stanovanje številka 7, v skupni izmeri 65,92 m2, s pripadajočim deležem skupnih
prostorov stavbe in skupnih delov stavbe,
stoječe na parceli številka 176, pripisane
pri vložku številka 1305, katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Fehrata Lalića, Goriška ulica 4, 2000
Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 4. 2001, sklenjene med
njim kot kupcem in med Maksom Marohom,
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna
skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična
številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika – zastavitelja Fehrata Lalića, v višini
85.000,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 28. 2. 2030, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnika.
SV 70/10
Ob-1406/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 70/10, DK 4/10,
z dne 29. 1. 2010, je bilo dvosobno stanovanje, s kabinetom, št. 52, in kletjo, z ident.
št. 1959-5444-52, k.o. Domžale, ki se nahaja
v 10. nadstropju večstanovanjskega bloka,
na naslovu Ulica Matije Tomca 2, Domžale,
z neto tlorisne površine 72,30 m2 in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, napravah, prostorih ter
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
stavbe, na naslovu Ulica Matije Tomca 2,
Domžale, ki stoji na parc. št. 3894/3, 3906/2
in 3907/3, vse k.o. Domžale, last zastaviteljev Avramovića Aleksandara in Brigite Avramović Brumen in sicer vsakega do solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571000
za zavarovanje terjatve v višini 87.600,00
EUR, s pp.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 208/2009
Os-1240/10
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 208/2009, ki ga je dne 24. 11. 2009 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah, in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, je bila nepremičnina, to je stanovanje, št. 11, v bruto
površini 65,75 m2, in neto površini 59,50 m2,
na naslovu Ljubljanska cesta 97, Domžale,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika Hajdini Ajdina s.p., Ljubljanska cesta
97, 1230 Domžale, zarubljeno v korist upnika Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
Savska cesta 34, Domžale, zaradi izterjave
1.143,56 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 1. 2010
In 189/2009
Os-1063/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 127536/2009
z dne 11. 9. 2009, ki je 9. 10. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 388/2009 z dne 17. 12. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je trisobno stanovanje, v večstanovanjski
zgradbi, na Jesenicah, Cesta maršala Tita
70, v skupni izmeri 65 m2, označeno pod
zaporedno številko 3, last dolžnice Dušice
Boštjančič, zarubljena v korist upnika Telesat d.o.o. Jesenice, Cesta talcev 20, zaradi
izterjave 2.204,08 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 1. 2010
In 201/2009
Os-1117/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL
146481/2009, z dne 9. 10. 2009, ki je 11. 11.
2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla,
opr. št. IZV 454/2009 z dne 17. 12. 2009,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je enosobno stanovanje, v tretjem nadstropju večstanovanjske zgradbe,
na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice,
v skupni izmeri 42,65 m2, last dolžnika Ermina Mulasmajića, zarubljena v korist upnika
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19,
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 56,62
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 1. 2010
Ig 10426/2003
Os-8658/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika JP Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška 160, Ljubljana, ki ga

zastopa odv. Marko Plevnik, Cigaletova 7,
Ljubljana, proti dolžniku Zvonimrju Šanović, Kolodvorska 20a, Ljubljana (prej B&Z
Multicom d.o.o., Dvoržakova ulica 8, Ljub
ljana – dostava), zaradi izterjave 11. 847,74
EUR, sklenilo:
izvršilni postopek se ustavi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2009
VL 2008/126064
Os-8660/09
Izvršitelj Hojs Marijan je dne 8. 7. 2009,
s pričetkom ob 11.30, v zadevi upnice SZ
Ruski car d.o.o., Bratovševa ploščad 30,
Ljubljana, ob prisotnosti: Šahza Simetič –
dolžnik, Holinski Mitja – za upnika, opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobnega stanovanja,
v prvem nadstropju, v izmeri 62,95 m2, na
naslovu Polanškova ulica 37, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1820/2007
Os-1067/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
predlagateljev Janeza Piškurja in Marije Piškur, oba Kovorska c. 3, Tržič, ki ju zastopa
odvetniška družba Učakar in Rženičnih o.p.,
d.n.o. iz Kamnika, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 7. 8. 1991, sklenjene med
Zavodom za kulturo in izobraževanje Tržič,
Grajzerjeva 11, in Janezom Piškurjem, Begunjska c. 58, Tržič, ter Marico Korenčan,
Britof 196a, Kranj, glede dvosobnega stanovanja, v 4. etaži večstanovanjskega objekta, Kovorska 3, Tržič, označenega z ident.
št. 26.E, vpisanega v vl. št. 1085/26, k.o.
Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Janeza Piškur, roj. 22. 2. 1944,
in Marije Piškur, roj. 16. 5. 1948, oba Kovorska c. 3, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 12. 2009
Dn 4654/2009
Os-1396/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Safeta Hodžića iz Velenja, Šalek 84,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja št. 59/91 z dne
18. 11. 1991, s katero je GIP »Vegrad« Velenje, Prešernova 9a, p.o., ki ga je zastopal
glavni direktor mag. Bolič Muharem, dipl.
inž. arh., kot prodajalec, kupcu Radislavu

Mikoli prodal 63,46 m2 veliko stanovanje,
št. 17, na Šaleški 84 v Velenju.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča, v vl. št. 3289/48,
k.o. Velenje, z oznako 48.E (ID št. stavbe 3137–48) in je v lasti Samoupravne
stanovanjske skupnosti Občine Velenje do
celote.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebi z imeni: Safet Hodžić, Šalek 84,
3320 Velenje, EMŠO: 0610966500231 do
1/2, Jasmina Hodžić, Šalek 84, Velenje,
EMŠO: 2410972188310 do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Safeta Hodžića in Jasmine Hodžić.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 1. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 555/2009
Os-7833/09
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 555/2009, zaradi določitve preživnine, v skladu z 82. členom
ZPP sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke
se postavi Grad Pečnik Alenko, odvetnico
v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2009
P 155/2009
Os-1202/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Petra Barjakoviča, Žuniči
18, p. Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po pok. Mikunović Petru in
pok. Mikunović Mariji, nazadnje stanujočim
Marindol 26, p. Adlešiči, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 1.000,00 € v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 30. 12. 2009 postavlja začasnega zastopnika.
Neznanim dedičem neznanega bivališča
po pok. Mikunović Petru in pok. Mikunović
Mariji, nazadnje stanujočim Marindol 26,
p. Adlešiči.
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Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta 26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pok. Mikunović Petru in
pok. Mikunović Mariji, nazadnje stanujočim
Marindol 26, p. Adlešiči vse do takrat, dokler
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 12. 2009
II P 862/2008
Os-6202/09
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke Indire Karišik Daka,
Trg svobode 10, Tržič, začasno Trg svobode 31, Tržič, ki jo zastopa odvetnica Renata Godnjov Špik iz Tržiča, zoper toženo
stranko Izeta Daka, Trg svobode 10, Tržič,
zaradi razveze zakonske zveze, postavilo
tožencu Izetu Daki, začasnega zastopnika,
odvetnika Primoža Bajžlja iz Tržiča. Začasni
zastopnik bo zastopal toženca v postopku,
vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 9. 2009
In 55/2009
Os-1122/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 55/2009 z dne
10. 4. 2009, upnika Sandija Kamenška s.p.,
Pesko, Šubljeva ulica 6, Domžale, ki ga zastopa odvetnica Lina Nagode Gogala iz Vrhnike, proti dolžnici Clare Matthews, Mače
69, Preddvor, zaradi izterjave 1.750,00 EUR
s pripadki, se dolžnici Clare Matthews, Mače
69, Preddvor, postavi pooblaščenca za sprejemanje pisanj odvetnika Aljoša Drobniča iz
Kranja. Pooblaščenec za sprejemanje pisanj bo dolžnico zastopal dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 1. 2010
VL 87668/2008
Os-1121/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan-Odvetništvo, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Star,
Prušnikova ulica 106, Ljubljana, Francu Pahorju, Privoz 7a, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Sonny Beronja, Tavčarjeva ulica 13,
Ljubljana, zaradi izterjave 84,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Pahorju, Privoz 7a,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega

odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Sonny Beronja, Tavčarjeva ulica 13, 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 29. 12. 2009
VL 111592/2008
Os-1149/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica
3, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Markušu,
Klavčičeva ulica 12, Kamnik, ki ga zastopa
odvetnik Blaž Guna, Cesta Zmage 35b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 299,83 EUR,
sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odvetnika Ivo Kekec, Gregorčičeva 2, Kamnik,
ki je bil postavljen s sklepom z dne 17. 12.
2009.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž Guna, Cesta Zmage 35b, Zagorje ob Savi.
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. 12. 2009
P 294/1998
Os-8411/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 294/1998, tožeče stranke Huseina Džehveroviča, Bršljin
37, Novo mesto, zoper toženo stranko Ferida Čiviča, D. Koprivna b.b., 77220 Cezin, BiH, sedaj neznanega bivališča zaradi
plačila 6.259,39 EUR, zvišano na 8.345,85
EUR, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika
odvetnika Matjaža Medleta, Ulica talcev 2,
Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene stranke v tej pravdni zadevi
vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo
bivališče oziroma dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2009
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Oklici dedičem
D 368/2009
Os-1208/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 24. 8. 2009 umrli Rozman Mariji,
nazadnje stanujoči Stara Fužina 69.
Zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da v roku enega leta uveljavljajo
dedno pravico. Po preteku roka bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 1. 2010
D 234/2009
Os-1209/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Širca Antonu, roj. 30. 5. 1877
– Križ, ki je umrl dne 24. 1. 1949, s stalnim
prebivališčem Križ 13, 6210 Sežana, v zemljiški knjigi pa je vpisan kot Širca Anton
pok. Ivana iz Križa 8, sedaj 3.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 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 20. 1. 2010
D 426/2008
Os-1138/10
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče
zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu
Žagarju, roj. 12. 5. 1919, nazadnje stanujoč Cesta na Vrhe 2, Mozirje, umrlem dne
27. 3. 2008.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki
o imenih in naslovih nečakov pokojnega
Alojza Žagarja, in sicer otrok zapustnikove
pokojne sestre Antonije, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Alojzu Žagarju, naj se priglasijo pri tem
sodišču v roku 1 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 30. 12. 2009
D 149/2009
Os-8412/09
V zapuščinski zadevi po pok. Jelki Pavelić, roj. 12. 3. 1929, državljanki RS, umrli
21. 4. 2009, stanujoči Tovarniška cesta 12 J,
Logatec, se poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo kot
dediči sodišču v enem letu od objave oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 12. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čukelc Jože, Sp. Tinso 8, Loka pri Žusmu,
zavarovalno polico, št. POL-01000015853.
gnd-310668
Gorečan Simon, Jarmovec 9/b, Dramlje,
zavarovalno polico, št. 50500050035,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje d.d.
gnw-310674
Klinar Janko, Andraž nad Polzelo 26, Polzela, zavarovalno polico, št.
50500017002, izdala zavarovalnica KD življenje. gnx-310623
Kobe Irena, Cesta revolucije 6, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 5050044328.
gnl-310635
Kosi Božidar, Noršinci pri Ljuto
meru 4, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
40301003765, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnw-310624
Pintar Nina, Ulica bratov Hvalič 144,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500008905, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnt-310627
Podlogar Marko, Vodmatska ulica
28, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 01000019977, izdala zavarovalnica Moja
naložba pokojninska družba d.d. Maribor.
gnc-310619
Tavčer Matic, Založe 48, Polzela,
zavarovalno polico, št. 50500085166, izdala
zavarovalnica KD življenje. gno-310582
Toplišek Vincenc, Rudnica 7, Podčetrtek,
zavarovalno polico, št. 11.016.968, izdala
zavarovalnica
Grawe
zavarovalnica.
gng-310690
Zorin Dušan, Gubčeva 1, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 1131645, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnp-310606

Spričevala preklicujejo
Abe Irena, Mengeška cesta 32, Trzin,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1999. gnm-310684
Abram Tadej, Dolnja Prekopa 2/b,
Kostanjevica na Krki, indeks, št. 32070058,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v
Ljubljani. gnu-310626
Alešević Amir, Vrhpolje pri Moravčah 14,
Moravče, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnd-310618
Ažman Matej, Velnarjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2007
in 2008. gny-310697
Balaško Marjeta, Noršinci 35, Martjanci,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
tehniške šole Murska Sobota. gne-310617
Bizjak Domen, Zgornja Bela 42/a,
Preddvor, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2003. gns-310603
Bizjak Domen, Zgornja Bela 42/a,
Preddvor, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2004. gnr-310604

Bizjak Domen, Zgornja Bela 42/a,
Preddvor, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 2004. gnq-310605
Čajić Sadin, Moša Pijade 6, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Šolskega centra Novo mesto,
izdano leta 2005. gnv-310675
Čepin Olga, Lesično 30, Lesično,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Celju, izdano leta 1991,
1992 in 1994. gnf-310666
Dernač Ana, Parižlje 21, Braslovče,
spričevalo 1. letnika Šole za gradbeništvo
Maribor, izdano leta 2009. gnj-310637
Dobnik Iva, Pobrežje 12, Videm pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ Videm
pri Ptuju, št. 526/2005, izdano leta 2005.
gno-310607
Dobnikar Vita, Tomšičeva ulic 11,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra, izdano leta 2006.
gnl-310585
Drčar Katja, Novosadska 14, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana, št.
2672, izdano leta 2005. gnq-310580
Fistrović Nina, Trg prekomorskih
brigad 11, Ljubljana, indeks, št. 06200056,
izdala Visoka šola za socialno delo Ljubljana
leto izdaje 2001. gnz-310596
Fortuna Jani, Dekani 312, Dekani,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
- ekonomski tehnik, izdano leta 2007.
gng-310590
Gajster Mihaela, Ločen dol 1, Rogaška
Slatina, spričevalo 8. razreda OŠ Rogaška
Slatina, izdano leta 1989. gnu-310601
Gros Sabina, Letenice 10, Golnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne in obutvene šole v Kranju, izdano
leta 1991, izdano na ime Hvasti Sabina.
gnf-310691
Hočevar Vitan, Malgajeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2009.
gnv-310625
Horvat Kreslin Štefanija, Dobrovnik 71/a,
Dobrovnik - Dobronak, spričevalo od 1. do
4. letnika Srednje poklicne šole Murska
Sobota, izdano leta 1992, 1993, 1994 in
1995, izdano na ime Kreslin Štefanija.
gnw-310657
Jovčić Aleksander, Reboljeva ulica 2v,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnz-310621
Jurović Ružica, Hlapičina 206, 40313
Sv. Martin na Muri, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Murska Sobota, izdano
leta 1983, izdano na ime Levačič Ružica.
gnr-310629
Kramberger Aleksandra, Šercerjevo
naselje 14, Murska Sobota, spričevalo
1. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano
leta 2007. gni-310588
Ljubec Luka, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole, izdano leta 2006.
gnz-310696
Lukman Tadej, Obrez 117, Središče ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Središče ob
Dravi, izdano leta 1996. gnp-310631

Malovčić Nataša, Studeno 25/a,
Železniki, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994, izdano na ime Petković Nataša.
gnd-310643
Mantaroski Sašo, Trate 4, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci, št. 18/96. gnw-310699
Martinec Gregor, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1998 do 2000. gnb-310670
Mertok Jožica, Prekmurska ulica 21,
Beltinci, spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci.
gnq-310630
Miskić Muhamed, Gerbičeva ulica,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika SGGEŠ v
Ljubljani, izdano leta 1979, 1980, 1981 in
1982. gnm-310613
Mlekuž Katjuša, Šentviška pot 14, Čatež
ob Savi, spričevalo 3. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2007.
gnx-310598
Mlekuž Katjuša, Šentviška pot 14, Čatež
ob Savi, spričevalo 4. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2008.
gnw-310599
Mlekuž Katjuša, Šentviška pot 14, Čatež
ob Savi, maturitetno spričevalo Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2008.
gny-310597
Murn Gašper, Parižlje 21, Braslovče,
spričevalo 4. letnika Srednje pedagoške
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnk-310636
Murovec Iva, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, maturitetno spričevalo Šolski center
Nova Gorica, Umetniška gimnazija, izdano
leta 2006. gnb-310695
Popović Duško, Budičinova 4, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Poklicne
rudarske šole Mežica. gnp-310656
Rozman Polona, Kompole 2, Štore,
spričevalo 3. in 4. letnika SZŠ Celje, izdano
leta 1993 in 1994. gnt-310602
Senica Boris, Kotlje 102, Kotlje,
spričevalo o poklicni maturi Poklicne
prometne šole Maribor, št. 633/III, izdano
leta 2004. gnb-310595
Smerke Simon, Dolenje Mokro Polje
5/a, Šentjernej, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Novo mesto, št. 62, izdano leta 1995.
gnc-310594
Stojkovski Damjan, Dolnje Ložine 3,
Stara Cerkev, diplomo SŠTUD Kočevje,
izdana leta 1985. gnm-310634
Stramec Sandi, Ribnica na Pohorju 38,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Muta, izdano leta 2008.
gns-310678
Šorn Simona, Lahovina 1/c, Celje,
indeks, št. 26202882, izdala FGG v Ljubljani.
gnt-310652
Špacapan
Mateja,
Ulica
Maksa
Valentinčiča 16, Solkan, spričevalo od 1. do
3. letnika Zdravstvene šole. gnz-310600
Štefe Luka, Štefetova ulica 37, Šenčur,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2001. gny-310622
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Švigir Patrik, Šared19/b, Izola - Isola,
spričevalo Srednje ekonomske poslovne
šole Koper. gnh-310589
Tertinek Boris, Sv. Primož nad Muto 13,
Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2002. gnt-310677
Topličanec Peter, Gorica pri Dobjem
2/a, Dobje pri Planini, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Celje, izdano leta 2000.
gnh-310639
Topličanec Peter, Gorica pri Dobjem
2/a, Dobje pri Planini, spričevalo 4. letnika
Šolskega centra Celje, izdano leta 2001.
gng-310640
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo o končani OŠ Ivana Groharja
Škofja Loka, izdano leta 1997. gnz-310671
Vajdič Romana, Kovk 14, Dol pri Hrastniku, maturitetno spričevalo izdano pri Zaris
Ljubljana, izdano leta 2007. gni-310638
Vukan Luka, Črnivec 24/a, Brezje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2006. gnv-310650
Zabukovnik Sebastjan, Prešernova 16,
Velenje, diplomo Poklicne tehnično, elektro
in računalniške šole Velenje. gni-310667
Zupančič Tomaž, Zgornja Draga 10,
Višnja Gora, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdano leta 2009. gno-310632
Žefran Mateja, Veliki Gaber 92, Veliki
Gaber, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 2007. gnx-310673
Žefran Mateja, Veliki Gaber 92, Veliki
Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, izdano leta 2007.
gny-310672
Žerjav Ervin, Cesta 1. maja 54, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1991. gnx-310698
Žolnir Katja, Brodarjeva ulica 28, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1989. gno-310686
Žolnir Katja, Brodarjeva ulica 28, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1990. gnj-310687
Žolnir Katja, Brodarjeva ulica 28, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1991. gni-310688
Žolnir Katja, Brodarjeva ulica 28, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1991.
gnh-310689

Drugo preklicujejo
Arko Maja, Slemenska cesta 28,
Sodražica, študentsko izkaznico, št.
11050050, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnf-310641
Berto Camlex s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št.
009037/MJ69-8-1567/2008, izdano na ime
Imširović Osman, z veljavnostjo od 2. 3.
2008 do 11. 2. 2009. gnq-310680
Berto Camlex s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št. 01008/
BGD69-2-952/2008, izdano na ime Imširović
Osman z veljavnostjo od 12. 2. 2008 do 1. 3.
2008. gnp-310681
Cheban Vasyl, Trg 9, Rogatec, certifikat
NPK, št. 11/2005, izdan leta 2005 pri Agenciji
za promet Ljubljana. gne-310592
Dolenšek Lea, Blejska Dobrava 97/b,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Srednja

šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnl-310685
Elkaz Halid, Tržaška cesta 66, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 106526, izdana pri
Sintal d.d. gnu-310676
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica 15.
junija 004, Ljubečna, dovolilnico za Hrvaško,
z oznako 191, št. 0004971, in dovolilnico
za Ukrajino z oznako 804, št. 662312.
gnd-310693
Filipovič Katja, Slokanova 16, Maribor,
odvetniško izkaznico, št. 1596/09, izdana pri
Odvetniški zbornici Slovenije. gnm-310609
Frigotransport Pišek Peter s.p., Lopata
017, Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017349000, izdana na ime Obrez
Milan. gnm-310584
Gjoršeski Miško, Clevelandska 43,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19426856, izdala Univerzitena poslovna in
ekonomska šola v Ljubljani. gnc-310694
Grajžl Janez, Cerovec 3/a, Šentjur,
potrdilo VDTP, izdano leta 1993/94 - Šolski
center Šentjur. gnf-310591
Habjanič Vida, Cesta 24. junija 39,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gns-310653
Hajdinjak Danijel, Škofjeloška cesta 42,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 63010208,
izdala Univerza v Ljubljani. gnr-310679
Hostnik Andraž, Puščava 1, Mokronog,
študentsko izkaznico, št. 63090240, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnl-310660
Hrušovar Blaž, Jelenik 3, Raka,
študentsko izkaznico, št. 21090193, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-310614
Javornik Bernarda, Rakovec 4, Grobelno,
študentsko izkaznico, št. 71090183, izdala
Biotehniška fakulteta. gnw-310649
Jelenc Turist d.o.o, Dolenja vas 78,
Selca, univerzalno dovolilnico za Belorusijo,
št. 1109623. gnk-310586
Jesenko Betka, Lavrovec 9, Rovte, vozno
karto, št. 01568, izdal Veolia transport.
gnn-310633
Jevšek Matej, Cesta k Dravi 6, Spodnji
Duplek, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000544000, izdal Cetis Celje.
gnd-310593
Jurčič & CO., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, cemt zvezek - dnevnik, št. 00060/1
- za mednarodni prevoz in cemt licenco
2010SLO N.:00060, z oznako CE/3AO.
gne-310642
Jurčič & CO., d.o.o., Poslovna cona
A 45, Šenčur, cemt zvezek - dnevnik, št.
00148/1 - dnevnik za mednarodni prevoz in
cemt licenco 2010 SLO N.: 00148, z oznako
CE/3IO. gnc-310644
Kos Damjan, Arnovo selo 46, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 22070920, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnh-310664
Kos Damjan, Arnovo selo 46, Artiče,
izkaznico reševalca iz vode, št. 1426, izdana
pri Ministrstvu za obrambo - Uprava RS za
zaščito in reševanje. gng-310665
Kovačevič Mina, Zlateb 55/b, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31260007,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnr-310654
Mencin Alen, Gabrijele 53, Sevnica,
službeno izkaznico, št. 103057, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnf-310616
Mernik Žan, Zg. Velka 48/b, Zgornja
Velka, dijaško izkaznico, izdala Srednja
elektro in računalniška šola Maribor, št.
0006000722. gnp-310581
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Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500004381000,
izdano na ime Kalabić Elvir. gnb-310620
Miklavčič Dorijan, Cepki 13/a, Dekani,
orožni list, št. 00170008511, ser. št.
DP0016157, izdala UE Koper - dovoljenje
za posest orožja. gnp-310610
Občina Škocjan, pečat Občine Škocjan
je okrogle oblike, premera 35 mm. V
zunanjem krogu na zgornji polovici je napis
Občina Škocjan, v notranjem krogu pa naziv
organa občine. V sredini pečata je »stari«
grb občine. Ob-1354
Partljak Majda, Vinarska 7, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18070487,
izdala FF v Ljubljani. gns-310628
Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o., 3
originalne dokumente bill of lading št.
CPL09200004747, kraj in datum izdaje:
Shanghai, 24. 11. 2009, pošiljatelj:
INNUOVO
INTERNATIONAL
TRADE
CO., LTD, HENGDIAN GROUP, No.96
Renmin road, Dongyuan, Zhejiang, China.
Ob-1399/10
Podobnik Primož, Krka 33, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 27090255, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gne-310692
Potočnik Darja, Kamna Gorica 104,
Kamna Gorica, potrdilo o udeležbi v potrjenih
programih usposabljanja na področju
socialnega varstva, izdano leta 2003 pri
Socialni zbornici Slovenije. gnq-310655
Rak Alojz s.p. Prevozništvo in gradbena
mehanizacija, Rogačice 13, Studenec, izvod
licenece skupnosti za vozilo MAGIRUS
DEUTZ232 D26 z reg. št. KK 34-49K, izdan
pri Obrtni zbornici Slovenije, z veljavnostjo
do 8. 3. 2010. gnk-310611
Ribič Jože, Škedenj 9/a, Loče pri
Poljčanah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003032000, izdal Cetis Celje.
gnr-310658
Rustja Tjaša, Kidričeva 8, Ajdovščina,
službeno izkaznico, št. 100515, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnc-310669
Staniša Marko, Vrh pri Ljubnu 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 64040218,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnn-310583
Stele Grega, Košiše 5a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 21090798,
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnj-310612
Šorn Simona, Lahovina 1/c, Celje,
študentsko izkaznico, št. 26202882, izdala
FGG v Ljubljani. gnu-310651
Telzerow Sara, Cesta v Lipovce 20,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico,
izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana. gno-310682
Tišler Urša, Reteče 48, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 31220155,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gni-310663
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova
ulica 5, Mozirje, dovolilnico za BIH, z oznako
070/11, št. 1007099. gnb-310645
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova
ulica 5, Mozirje, dovolilnico za Bolgarijo
– tretja, z oznako 100/11, št. 0800891.
gnz-310646
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova
ulica 5, Mozirje, dovolilnico za Moldavijo
– tretja, z oznako 498/11, št. 0232017.
gny-310647
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova
ulica 5, Mozirje, dovolilnico za Ukrajino
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– tretja, z oznako 804/11, št. 663923.
gnx-310648
Urlep d.o.o., Samova ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za Ukrajino z
oznako 804/03, št. 660983, 661198, 661495,
661593,661594, oznaka 804/11, št. 663935,
663938 in 663940. gnk-310661
Urlep d.o.o., Samova ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za Rusijo
z oznako 643/09, št. 0653794, 06545535,
oznaka 643/11, št. 0664166, 0664167, za
Kazahstan oznaka 398/09, št. 0000038,
0000049 in za BIh z oznako 070/11, št.
1006631. gnj-310662
Zorenc Erazem, Zagradec p. Gros. 12/a,
Grosuplje, digitalno tahografsko kartico,
št. V01060002133, izdal Cetis Celje.
gnn-310608
Zrimc Klemen, Čevljarska ulica 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gng-310615
Žnidaršič Matic, Apihova ulica 16,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnm-310659
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