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Javni razpisi
Ob-1751/10
Obvestilo
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad
191, 9264 Grad; na podlagi javnega razpisa,
izvedenega v okviru projekta »Krajina v harmoniji«, sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
v Operativnem programu Slovenija–Madžarska 2007–2013, objavlja Javni poziv za uporabo opreme za sirarno, vsebina katerega je
dosegljiva na spletni strani naročnika: www.
park-goricko.org, pod rubriko razpisi.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Ob-1744/10
Popravek
V javnem razpisu za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Ravne na Koroškem
v letu 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 10, z dne 12. 2. 2010, Ob-1493/10,
se spremeni in dopolni:
V III. točki se spremeni drugi stavek drugega odstavka, ki se odslej glasi:
Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino
za ukrep 1.1. najkasneje do 31. 8. 2010, za
ukrepa 1.2 in 2.1. pa do 30. 11. 2010.
V točki 2.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah se pod navedbo Upravičeni stroški se doda alinea:
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1754/10
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
dražbe
1. Predmet prodaje: parc. št. 2448/1
– dvorišče, v izmeri 218 m²; ki v naravi
predstavlja del dvorišča v atriju stavb med
Kersnikovo in Slovensko cesto v centru
Ljubljane, neposredno za poslovno stavbo
ŠOU na Kersnikovi 4.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.

3. Izklicna cena: 150.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR. parceli se prodajata ločeno. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh,
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 16. marca 2010, na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana, pritličje, sejna soba št. P20,
z začetkom ob 9. uri.
6. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani
RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom
iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu,
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini
od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun
št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni, po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh, od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni, po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku,
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško

knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec,
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine,
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
7. Pooblaščena oseba za izvedbo javne dražbe lahko javno dražbo prekine
brez pojasnila vse do izklica najboljše po
nudbe.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-54-72, e-pošta: mitja.maruško@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-1755/10
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Predmet prodaje: parc. št. 2448/2 –
dvorišče, v izmeri 111 m², obe k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja del dvorišča v atriju stavb med Kersnikovo in Slovensko cesto
v centru Ljubljane, neposredno za poslovno
stavbo ŠOU na Kersnikovi 4.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Izklicna cena: 84.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR. Parceli se prodajata ločeno. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh,
od poziva k podpisu pogodbe.
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Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 16. marca 2010, na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana, pritličje, sejna soba št. P20,
z začetkom ob 10. uri.
6. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani
RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom
iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu,
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini
od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun
št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni, po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh, od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni, po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku,
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec,
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine,
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
7. Pooblaščena oseba za izvedbo javne
dražbe lahko javno dražbo prekine brez pojasnila vse do izklica najboljše ponudbe.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-54-72, e-pošta: mitja.maruško@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-1674/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ka o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige
za leto 2010
(v nadaljevanju: projektni razpis 2,
oznaka JR2–USP–2010)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in razpisno
področje
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih
organizacij na področju knjige.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige.
2. Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa 2
(JR2–USP–2010) v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih in prepoznavnih
izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem
prostoru,
– vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese,
– izboljšanje strokovne usposobljenosti
zaposlenih in samozaposlenih na področju
knjige.
3. Okvirna vrednost javnega razpisa in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2010) znaša
predvidoma 33.000,00 €.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09). JAK bo z izbranim prijaviteljem
kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na
področju knjige za leto 2010 sofinancirala
največ 70% upravičenih stroškov oziroma
največ 12.000,00 €. na prijavljeni kulturni
projekt poklicnega usposabljanja Tveganje
glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi
prijavitelj.
Upravičeni stroški:
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo kulturnega
projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, in sicer:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: stroški organizacije,
sklop C: stroški promocije.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR2–USP–2010
5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR2-USP-2010
Prijavitelji na javnem razpisu JR2–
USP–2010 morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:

5.1.1. Da so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: Kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
enote o registraciji društva ali druge uradne
evidence
5.1.2. Za sredstva z javnega razpisa
JR2-USP-2010 ne morejo kandidirati:
– javni zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje,
– gospodarske družbe,
– prijavitelji, ki so za isti kulturni projekt in
isti namen že pridobili sredstva iz državnega
proračuna,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR2-USP-2010
Prijavitelji na javnem razpisu morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo
točke 5.1. javnega razpisa JR2-USP–2010,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da prijavljajo kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da prijavljajo največ dva kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju
knjige,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega
usposabljanja na področju knjige, kjer sodelujejo vsaj trije predavatelji,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da zagotavljajo dostopnost kulturnih
projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da za isti kulturni projekt poklicnega
usposabljanja na področju knjige na javni razpis JR2–USP–2010 poda vlogo le en
prijavitelj,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da prijavljajo kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
bodo v celoti realizirani v letu 2010,
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP
– da predlagajo javni kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh upravičenih stroškov
in ne presega zneska 12.000,00 € na prijavljeni kulturni projekt, da bodo za izvedbo
zaprošenega javnega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež financiranja
celotne vrednosti projekta iz lastnih sredstev
ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki
in odhodki prijavljenega kulturnega projekta
enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija
z izjavo USP
6. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zap.
Razpisni kriteriji
št.

Možno
št.
točk

1.

Cilji projekta:
– celovitost projekta,
opredeljenost ciljev in
merljivost rezultatov ter
načrtna usmerjenost
projekta v izobraževalne
procese na področju
knjige
– prepoznavnost
projekta v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti
predviden obseg in
dostopnost (število in
struktura udeležencev)

25

2.

Vsebinska opredelitev
projekta:
– aktualnost in kakovost
projekta,
– aktualna in kakovostna
ponudba predavateljev
poklicnega usposabljanja
– vsebinska obrazložitev
in utemeljitev projekta,
– pravočasna, uspešna
in kakovostna didaktična
izvedba projekta,
stopnja deficitarnosti
projekta poklicnega
usposabljanja

25

3.

Reference prijavitelja in
izvajalcev:
– reference in stopnja
prepoznavnosti
prijavitelja (izkušnje
in prepoznavnost
v slovenskem kulturnem
prostoru)
– reference ostalih
izvajalcev in
podizvajalcev, avtorjev,
avtorskih skupin, ki so
udeleženi pri organizaciji,
vodenju in izvedbi
projekta

25

Finančna opredelitev
projekta:
– stopnja predlagane
finančne soudeleženosti
prijavitelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg
in vsebino realno
ovrednoten projekt.

25

Skupno število točk

100

4.

7. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
bodo v postopku izbire po kriterijih javnega
razpisa JR2–USP–2010 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri
posameznem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100
točk, financirani pa so lahko projekti z najmanj 81 točkami. Višina odobrenih sredstev
je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen projekt, obsega in finančne
zahtevnosti kulturnega projekta ter sredstev,
ki so namenjena razpisu.

8. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR2–
USP–2010 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR2–
USP–2010,
– prijavni obrazec OBR1 – USP z morebitno Prilogo 1 – Izjava o soorganizaciji,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP,
– prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo USP,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta poklicnega usposabljanja
na področju knjige OBR4 – Pogodba USP.
Dokumentacija javnega razpisa JR2–
USP–2010 je na voljo na spletni strani JAK
www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR2–USP–2010 lahko zainteresirani
v roku javnega razpisa dvignejo v glavni
pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12.
uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo:
– prijavni obrazec OBR1 – USP z morebitno Prilogo 1 – Izjava o soorganizaciji,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP,
– prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo USP,
– parafiran vzorec pogodbe OBR4 – pogodba USP.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana do 26. 3. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis JR2–USP–2010.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti na naslov:
poklicno.usposabljanje@jakrs.si.
Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je
vložena v pisni in elektronski obliki.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami
v okviru javnega razpisa JR2–USP–2010,
mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR2–USP–2010
v Uradnem listu RS, dne 26. 2. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 26. 3. 2010.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR2–
USP–2010, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
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Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve
in razvijanje bralne kulture JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta poklicnega
usposabljanja na področju knjige.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK vsak delavnik med 10. in 12.
uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.
urankar@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 1
Ob-1711/10
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007),
Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2010 (Sklep Vlade RS št. 30301-4/2009/3,
z dne 3. 12. 2009) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči«
(številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in
BE01-1783262-2007/I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest,
razvoja mikro, malih in srednje velikih
podjetij ter razvoja turističnih kapacitet
na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena
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in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi
novega obrata, širitvi obstoječega obrata,
diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami
proizvodnega procesa v obstoječem obratu
in investicije v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija
se mora izvajati na območju občin Bovec,
Kobarid ali Tolmin.
Razpis je razdeljen na tri sklope:
– Sklop A: Državna pomoč za mala in
srednje velika podjetja;
– Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
– Sklop C: Državna pomoč za fizične in
pravne osebe v dejavnosti turizma.
Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno
prijavo na en sklop.
Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge
na razpis. Za začetek izvajanja investicije
oziroma prijavljene faze investicije se šteje
trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča
zaveza za začetek aktivnosti.
Upravičeni stroški so:
– nakup zemljišč,
– gradnja in nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Nakup zemljišč lahko predstavlja največ
50% vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je
upravičen strošek, razen v primerih, ko gre
za nakup zemljišč in objektov med sorodniki
prvega, drugega in tretjega dednega reda ali
med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in
njegovo firmo ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko
rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost,
davka na promet nepremičnin in davka na
dobiček ali dohodek ni upravičen strošek.
Neposreden nakup premoženja podjetja,
ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot
začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot
začetna naložba strošek nakupa osnovnih
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje
osebe po tržnih pogojih.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za
mikro in mala podjetja ter pri registriranih
sobodajalcih in fizičnih osebah na področju
turizma,
– 40% vrednosti upravičenih stroškov za
srednje velika podjetja in
– 30% vrednosti upravičenih stroškov za
podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po
več shemah hkrati, vključno s pomočjo po
pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379) in
individualnih pomočeh.
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II. Pogoji dodeljevanja
Upravičenci so mikro, mala in srednje
velika podjetja, samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09
–UPB2) ter sobodajalci vpisani v poslovni
register sobodajalcev pri AJPES-u ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za
podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2)),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09),
– imajo poravnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije,
– niso odvisna podjetja – niso gospodarske družbe, v kateri posamezna velika
podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi
pravicami, večjimi od 25%,
– imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali
Tolmin,
– fizične osebe in registrirani sobodajalci
morajo imeti stalno bivališče na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji,
– ki bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2012.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (UL L 214), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki
določajo vrsto podjetja:
a) v kategoriji mikro, malih in srednjih
podjetij se srednje podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
b) v kategoriji mikro, malih in srednjih
podjetij se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR;
c) v kategoriji mikro, malih in srednjih
podjetij se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– katerim so na podlagi Javnih razpisov
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih od
2002 do 2009 že bila odobrena nepovratna
sredstva za sofinanciranje investicijskega
projekta, razen v primeru, da so do dne
oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti
realizirali investicijo, izpolnili obvezo novih
zaposlitev in obvezo ohranjanja teh zapo-

slitev za obdobje določeno v pogodbi (v tem
primeru je obvezna sestavina vloge poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede
investicije in novih zaposlitev, v katerem je
natančno opredeljena realizirana investicija
in zaposlitve ter predložena ustrezna dokazila – M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista);
– ki so za isti namen pridobili državne
pomoči iz drugih javnih virov (s čimer bi
skupna državna pomoč presegla dovoljeni
delež investicije);
– ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo;
– ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva;
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti in pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki
ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za
plutaste izdelke;
– ki delujejo na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce;
– ki delujejo na področju jeklarstva ali
železarstva;
– ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 –
UPB2); mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij;
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega
ali zemeljskega tovornega transporta, je
treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja.
Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi
s posamezno (eno ali več) fazo investicije
(faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in
opreme ter nematerialnih investicij), vendar
pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije.
Investicijski projekt mora ostati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin vsaj
3 leta po končani investiciji. Prav tako mora
novo odprto delovno mesto povezano z investicijo ostati na omenjenem območju vsaj
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3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno
mesto prvič zasedeno. Nova delovna mesta
se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju
od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Neto povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika
med številom zaposlenih pred oddajo vloge
in številom zaposlenih na dan najkasneje tri
leta po zaključku investicije (v skladu s prijavnico).
Materialne in nematerialne investicije, ki
so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik
državne pomoči, obravnavati pa jih je treba
kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena
morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih
in vključena v osnovna sredstva podjetja.
Vsaj 3 leta morajo ostati v podjetju, ki je
prejelo pomoč.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred
potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi
druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pisno obvestiti
SVLR.
Posebni pogoji sofinanciranja investicije
kot celote po posameznih sklopih:
Sklop A:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, ki
bodo odprle najmanj 2 novi delovni mesti
v obdobju 3 let po zaključku investicije, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot
40.000 EUR in bodo zaključene najkasneje
do 31. 12. 2012.
– Maksimalna višina sofinanciranja investicije je opredeljena tudi s pogojem novo
odprtih delovnih mest, tako da se lahko za
novo odprto delovno mesto do vključno V.
stopnje izobrazbe investicija sofinancira
v maksimalni višini 13.000 EUR, za novo
odprto delovno mesto VI. in višje stopnje
izobrazbe pa v maksimalni višini 20.000
EUR.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR.
Sklop B:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot
10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje
do 31. 12. 2012.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.
Sklop C:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna investicijska vrednost je višja
kot 6.000 EUR, in bodo investicijo zaključili
najkasneje do 31. 12. 2012.
– Podjetnik, fizična oseba ali sobodajalec vpisan v poslovni register sobodajalcev
pri AJPES-u mora biti lastnik ali najemnik
objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot
stanovanjski objekt, v katerem bo uredil nastanitvene kapacitete.
– Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče registriranega sobodajalca ali fizične
osebe mora biti na območju občin Bovec,
Kobarid ali Tolmin.
– Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi
ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami oziroma jabolki
(***), adaptacija obstoječih prenočitvenih
kapacitet pa mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo.
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– Pri obstoječih prenočitvenih kapacitetah, kjer se zagotavlja prehod na višjo kategorijo nastanitvenega objekta, morajo biti vsi
prijavljeni upravičeni stroški nujno povezani
s prekategorizacijo objekta.
– Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za
katerega je v okviru tega razpisa pridobil
sredstva, registriral pri pristojnemu organu
v 30 dneh po končanju investicije oziroma
najkasneje do 30. 1. 2013.
– Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete
oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku
investicije.
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
ustvarjeno novo ali obnovljeno ležišče znaša 2.000,00 EUR na posteljo (brez dodatnih
ležišč).
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 15.000 EUR.
Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi
s posamezno (eno ali več) fazo investicije
(faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in
opreme ter nematerialnih investicij), vendar
pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije.
Upravičenci morajo prispevati najmanj
25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev,
ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog – Sklop A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Popolnost vloge
Skupaj

Število točk
10
27
15
6
12
12
13
5
100

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu 6.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Popolnost vloge
Skupaj
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Število točk
12
20
20
6
15
15
7
5
100
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Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu 6.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merilo
Reference vlagatelja
Število ležišč
Kategorija nastanitvenega obrata
Število novih delovnih mest
Predvideni zaključek investicije
Tržna naravnanost
Popolnost vloge
Skupaj
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 4. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu 2.
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A,
B in C v letu 2010 znaša okvirno 659.247,00
EUR. Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki SVLR
1166: Razvojna pomoč Posočju.
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za:
– sklop A je 160.000,00 EUR,
– sklop B je 349.247,00 EUR,
– sklop C je 150.000,00 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
niso razdeljena med upravičence, se lahko
prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča strokovna komisija ob izboru.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2010.
SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške
prijavljene investicije oziroma prijavljene faze
investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na
razpis do najkasneje 20. 10. 2010.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti vključno do 29. 3.
2010 ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje
do 29. 3. 2010 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– vloga – Javni razpis začetne investicije

Število točk
15
20
10
10
20
20
5
100

v Posočju 2010«, navedenim sklopom na
katerega se prijavlja in s polnim nazivom in
naslovom vlagatelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški investicije in ostali finančni
izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
Vloga in razpisna dokumentacija morata
biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in žigosani, kjer je to zahtevano ter zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem
redu in označena z zaporednimi številkami.
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
Sklop A in Sklop B:
– izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (Razpisni
obrazec št. 1/1);
– izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2/1);
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge:
– originalne bilance stanja in izkazi
poslovnega izida za zadnji dve leti (2008
potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane
s strani odgovorne osebe v podjetju)*;
– originalno potrdilo o poravnanih
davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
ki ga izda pristojni Davčni urad Republike
Slovenije (original ne sme biti starejši od
30 dni od dneva oddaje vloge);
– cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana
s strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo
skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen
zemljiško knjižni predlog;
– predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za
nakup nepremičnin, za katere je potrebno
upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju pa
je potrebno predložiti pogodbe in račune
z dokazili o plačilu;
– zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo
pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov)
k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje
(v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05,
111/05,120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), ki
se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno
investicijo, v primeru graditve;
– potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na
dan objave javnega razpisa;
– izpolnjen obrazec Dispozicija projekta
(razpisni obrazec št. 4/1);
– izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/1).
*
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010,
ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2009.
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Sklop C:
a) za mikro podjetja:
– izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1/2);
– izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2/2);
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– originalne bilance stanja in izkazi
poslovnega izida za zadnji dve leti (2008
potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane
s strani odgovorne osebe v podjetju)*;
– originalno potrdilo o poravnanih
davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
ki ga izda pristojni Davčni urad Republike
Slovenije (original ne sme biti starejši od
30 dni od dneva oddaje vloge);
– mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem
poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse
za leti 2008 in 2009*);
– cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana
s strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo
skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen
zemljiško knjižni predlog;
– predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za
nakup nepremičnin, za katere je potrebno
upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa
je potrebno predložiti pogodbe in račune
z dokazili o plačilu;
– zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo
pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov)
k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje
(v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05,
111/05,120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), ki
se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno
investicijo, v primeru graditve;
– potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na
dan objave javnega razpisa v primeru, če
ste v vlogi navedli nove zaposlitve;
– izpolnjen obrazec Dispozicija projekta
(razpisni obrazec št. 4/2);
– izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
*
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010,
ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2009.
b) za sobodajalce, vpisane v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji:
– izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1/2);
– izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2/2);
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– dokazilo o stalnem prebivališču (fizične osebe);

– dokazilo o vpisu v poslovni register
sobodajalcev pri AJPES-u (razen za novonastale sobodajalce);
– dokazilo o kategorizaciji objekta za
registrirane sobodajalce;
– originalno potrdilo o poravnanih
davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
ki ga izda pristojni Davčni urad Republike
Slovenije (original ne sme biti starejši od
30 dni od dneva oddaje vloge);
– mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem
poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse
za leti 2008 in 2009*);
– cenitev nepremičnine v primeru
nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana
s strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo
skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen
zemljiško knjižni predlog;
– predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za
nakup nepremičnin, za katere je potrebno
upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa
je potrebno predložiti pogodbe in račune
z dokazili o plačilu;
– zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo
pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov)
k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v
skladu z Zakonom o graditvi (Uradni list RS,
št. 102/04 – UPB1, 14/05, 111/05,120/06,
126/07, 57/09 in 108/09) v primeru graditve;
– izpolnjen obrazec Dispozicija projekta
(razpisni obrazec št. 4/2);
– izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
*
Sobodajalcem registriranim v letu 2010
ni potrebno priložiti potrdil o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične
takse za leti 2008 in 2009. Sobodajalci registrirani v letu 2009 priložijo potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane
turistične takse za leto 2009.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
VII. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 1. 4. 2010.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele
pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna
komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj. Strokovno komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma bodo
dopolnjene neustrezno.
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Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
v mikro, malih in srednje velikih podjetjih,
investicij v turistično nastanitvene kapacitete
ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj prijavi višino investicije, ki ne
ustreza višini določeni za posamezni sklop
razpisa;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog iz katerih bi bili jasno razvidni
namen, cilji in način izvedbe;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij in
ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010;
– ne doseže vsaj 51 točk oziroma
v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog
z več kot 51 točkami več, kot je razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani SVLR v roku 60 dni,
od odpiranja vlog obveščeni s sklepom
o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni,
od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti
na: Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – javni razpis začetne investicije
v Posočju 2010«, navedenim sklopom na
katerega se vlaga pritožba in s polnim nazivom in naslovom pritožnika.
VIII. Pogodba
SVLR bo posameznemu vlagatelju
v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt, in sicer v maksimalni višini
do 50% upravičenih stroškov prijavljenega
investicijskega projekta, oziroma v višini,
ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih
mest.
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo vlagatelji s SVLR podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni
del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo
določen način financiranja, ostali pogoji in
obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali
obe pogodbeni stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne
bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
S pogodbo SVLR z upravičencem podrobneje opredeli način in obliko poročanja
upravičenca o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
V primeru, da so v finančnem obračunu
projekta izkazani upravičeni stroški, ki so
manjši od predvidenih, se znesek sofinanciranja s strani SVLR sorazmerno zmanjša,
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Stran

376 /

Št.

14 / 26. 2. 2010
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev
bo s strani SVLR potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil upravičenec,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo.
Upravičenec bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih
sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka
(končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2010 je 20. 10. 2010.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila
na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih
borcev 1b, 5220 Tolmin (tel. 05/38-41-500),
vsak delovni dan v času uradnih ur, od 9. do
12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-pošta: info@prc.si posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na internetnih
naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan, med 9. in
12. uro, kontaktne osebe:
– Tina Bregar na SVLR (tel. 01/478-37-97,
e-pošta: tina.bregar@gov.si),
– Vesna Kozar na Posoškem razvojnem
centru (tel. 05/384-15-03, gsm. 031/381-692,
e-pošta: vesna.kozar@prc.si),
– Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem
centru (tel. 05/384-15-14, e-pošta: nezika.
kavcic@prc.si).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 1
Ob-1712/10
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011),
Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007),
Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2010 (Sklep Vlade RS, št. 30301-4/2009/3,
z dne 3. 12. 2009) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči«
(številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in
BE01-1783262-2007/I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj
srednješolsko izobrazbo na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače)
podjetjem in samostojnim podjetnikom za
novozaposlene osebe z najmanj srednje-
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šolsko izobrazbo oziroma sofinanciranje
prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24
mesecev).
Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo
projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi
obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov
obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni
spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na
dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani
naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta,
ustvarjena v treh letih po končani naložbi
zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe.
Upravičeni stroški so:
– bruto plača za zaposlene v podjetju in
pri samostojnih podjetnikih,
– obvezni prispevki za socialno varnost
za zasebnike.
Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja
lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih
stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo
v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko
poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja,
ki poslujejo v sektorju transporta. Upošteva
se tista bruto plača, ki jo v vlogi opredeli
vlagatelj.
Maksimalna vrednost sofinanciranja za
samozaposlene znaša polovico mesečno
odvedenih prispevkov za socialno varnost,
pri čemer se upoštevajo tisti, ki jih v vlogi
opredeli vlagatelj.
II. Pogoji dodeljevanja
Na razpis se lahko prijavijo:
a) delodajalci, ki bodo v letu 2010 v času
od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 2010
v Posočju na novo zaposlili za nedoločen
čas kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo in bodo delovno mesto ohranili vsaj 5 let
(velika podjetja) oziroma vsaj 3 leta (srednja
in mala podjetja), oboje šteto od datuma, ko
je bilo delovno mesto prvič zasedeno;
sofinanciranje upravičenih stroškov plač
kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju ali njegovem povezanem podjetju že
zaposleni za nedoločen čas, ni upravičeno;
b) posamezniki, ki se bodo v letu 2010
v času od oddaje vloge na razpis do 16. 8.
2010, v Posočju samozaposlili, imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bo njihovo
delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – UPB3) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah, Uradni list RS, št. 44/07-UPB2),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09 in 59/09),
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin,
– fizične osebe morajo imeti registrirano
dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid
ali Tolmin,
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– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo;
– ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva;
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti in pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki
ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za
plutaste izdelke;
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce;
– ki delujejo na področju jeklarstva ali
železarstva;
– ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS,
št. 44/07 – UPB2); mala in srednja podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij;
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke,
povezane z izvozno aktivnostjo;
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega
blaga.
Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali
zemeljskega tovornega transporta, je treba
poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih
pomoči za ta področja.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Merilo
Čas ustanovitve podjetja
Število novih zaposlitev
Vlagatelj zaposluje štipendista PRC-ja
Lokacija vlagatelja
Zaposlovanje kadrov tehničnih usmeritev oziroma
kadrov s področja gostinstva in turizma
Skladnost zaposlovanja z razvojno vizijo vlagatelja,
v kateri je področje človeških virov posebej obdelano
Predhodno dodeljena sredstva
Skupaj

Število točk
maks. 10
maks. 22
maks. 4
maks. 4
maks. 20
maks. 30
maks. 10
100
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu f.
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2010 okvirno 14.000,00
EUR. Nepovratna sredstva za te namene
so zagotovljena na proračunski postavki
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč
Posočju.
Obdobje za katerega so namenjena
nepovratna sredstva so proračunska leta
2010, 2011 in 2012.
V letu 2010 bo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od
oddaje vloge na razpis do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok je 15. 11.
2010). V primeru velikega števila prijavljenih
zaposlitev se obdobje sofinanciranja v letu
2010 lahko ustrezno skrajša.
Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2011 in/ali
2012 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo.
Sredstva se dodeljujejo za vsako leto posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, največ
za obdobje zaposlitve v tekočem letu.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 16. 8.
2010 ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje
do 16. 8. 2010 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– vloga – Javni razpis zaposlovanje v Posočju 2010« in s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).

Stran

378 /

Št.

14 / 26. 2. 2010

VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico
in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po
naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1);
– izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o povezanosti nove zaposlitve oziroma
samozaposlitve z naložbo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva (razpisni obrazec št. 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 3);
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih
zapadlih davčnih obveznostih do Republike
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva oddaje vloge na razpis;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane obvezne priloge:
– originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in
2009 potrjene s strani AJPES-a);
– izpolnjen obrazec Predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 5);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec
pogodbe (razpisni obrazec št. 6).
Podjetjem ustanovljenim v letu 2010 ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida. Podjetja ustanovljena v letu
2009 priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VII. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 19. 8. 2010.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele
pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna
komisija. Strokovno komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni,
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni,
od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
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pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti
na: Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Zaposlovanje
v Posočju 2010« in s polnim nazivom in
naslovom pritožnika.
VIII. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe z Službo
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v roku
osmih dni, ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev
sredstev.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.
prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktni osebi:
– Tina Bregar na Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail:
tina.bregar@gov.si) in
– Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/38-41-515 oziroma
05/38-41-500, e-mail: almira.pirih@prc.si).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 1
Ob-1713/10
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006, o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA
2013) (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5,
z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2010 (Sklep Vlade
RS št. 30301-4/2009/3, z dne 3. 12. 2009)
in Sheme »de minimis« »Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

v podjetjih v Posočju« (številka priglasitve:
M001-1783262-2009), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2010 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala
podjetjem za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe od sedanje),
b) Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da njihova višina
ne sme presegati 10% upravičenih stroškov
vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem
primeru ni upravičen strošek.
Skupna vrednost pomoči za posamezen
projekt:
– do 100% vrednosti upravičenih stroškov.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla preseči 8.400 EUR.
V primeru, da sredstva iz javnega razpisa
niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).
II. Pogoji dodeljevanja
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006,
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379).
V skladu s pravilom de minimis, skupna
pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100.000
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ti zgornji meji se uporabljata ne
glede na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj. Kolikor je prejemnik pomoči
de minimis, za iste upravičene stroške, že
prejel državno pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati dovoljenih
intenzivnosti državnih pomoč.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
bodo v letu 2010, in sicer v času od objave
razpisa v Uradnem listu RS do 29. 10. 2010,
vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – UPB3) in:
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– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za
podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09),
– imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali
Tolmin,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– ki so za iste upravičene stroške pridobila pomoči po drugih predpisih oziroma
s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« presegajo predpisane intenzivnosti;
– ki delujejo na področju ribiškega ali
ribogojskega sektorja;
– ki delujejo na področju primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti;
– ki delujejo na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce;
– kadar je pomoč namenjena za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali
države članice;
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
– ki delujejo na področju sektorja premogovništva;
– ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo in je pomoč namenjena za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah kot jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2).
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Merilo
Čas ustanovitve podjetja
Velikost podjetja
Strategija razvoja kadrov
Skladnost izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
s strategijo vlagatelja (s poudarkom na strategiji razvoja
kadrov)
Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje
kadrov
Predhodno dodeljena sredstva
Lokacija vlagatelja
Skupaj

Število točk
maks. 10
maks. 4
maks. 12
maks. 14
maks. 24
maks. 17
maks. 15
maks. 4
100
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu f.
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo
na razpolago v letu 2010, znaša okvirno
125.000 EUR. Nepovratna sredstva za te
namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna
pomoč Posočju.
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2010.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave razpisa
v Uradnem listu RS do 29. 10. 2010.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 17. 5.
2010 ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje
do 17. 5. 2010, do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –
vloga – Javni razpis Izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2010«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu
z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice
(glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 16: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečateno ovojnico in
dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2);
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih
zapadlih davčnih obveznostih do Republike
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva oddaje vloge na razpis;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3)
in zahtevane obvezne priloge:
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– originalne bilance stanja in izkazi
poslovnega izida za zadnji dve leti (2008
potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane
s strani odgovorne osebe v podjetju);
– izpolnjen obrazec Predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih pri prijavitelju v Posočju v letu 2010
(razpisni obrazec št. 4);
– za vsako vrsto izobraževanja in/ali
usposabljanja izpolnjen obrazec Podatki
o prijavljenem izobraževanju in/ali usposabljanju (razpisna obrazca št. 4.1 in/ali
4.2) s prilogami (program s ceno/predračun/predpogodba);
– izpolnjen obrazec Predhodna vlaganja
v izobraževanje in usposabljanje kadrov –
v zadnjem letu (razpisni obrazec št. 5);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec
pogodbe (razpisni obrazec št. 6).
Podjetjem ustanovljenim v letu 2010 ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja
ustanovljena v letu 2009 priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2009.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VII. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 20. 5. 2010.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele
pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna
komisija. Strokovno komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni
od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti
na: Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Izobraževanje in
usposabljanje v Posočju 2010« in s polnim
nazivom in naslovom pritožnika.
VIII. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bodo vlagatelji z Službo Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
onalno politiko podpisali pogodbo (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za
sofinanciranje.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih (8) dni ne
bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo
odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.
prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktni osebi:
– Tina Bregar na Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail:
tina.bregar@gov.si) in
– Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/38-41-515 oziroma
05/38-41-500, e-mail: almira.pirih@prc.si).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 430-11/2010-1
Ob-1795/10
Na podlagi 3. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti
in tehnike med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Francoske republike (Uradni list
RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in Protokola 16.
zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti
(Program povezanih dejavnosti PROTEUS),
podpisanega 4. decembra 2009 v Parizu,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Francosko Republiko
Program PROTEUS v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012
na skupno dogovorjenih področjih:

– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Francoska Republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Francosko Republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati
število prijav slovenskih raziskovalcev na
okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: Egide na
spletnem naslovu http://www.egide.asso.
fr/fr/programmes/phc/ appels/proteus.html).
Kontaktna oseba na francoski strani je Marguerite de la Rochefoucauld, e- pošta: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;

14 / 26. 2. 2010 /

381

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Francosko Republiko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupne komisije, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012 znaša okvirno 130.000,00
EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski Republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1252 EUR mesečno;
– dnevnice za francoske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava
na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Francosko Republiko Program
PROTEUS v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne se štejejo prijave,
ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v vložišče agencije do 30. 4. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 30. 4. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca
A (ARRS-MS-FR-PROTEUS-02-A/2010) in
B (ARRS-MS- FR-PROTEUS-02-B/2010).
Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-

2. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za promocijo pravilne in varne uporabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti.
3. sofinanciranje projektov s področja
zdravstvenega absentizma (projekti promocije zdravja na delovnem mestu, projekti
za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja, projekti odkrivanja, obravnavanja, obvladovanja in preprečevanja zbolevanja delavcev in razlogov
za izostajanje z dela, projekti za vlaganje
v zdravje zaposlenih za izboljšanje njihovega zdravja), ki so namenjeni delodajalcem
in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojnoizobraževalni projekti,
– konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.
4. sofinanciranje projektov za spodbujanje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe (uveljavljanje pravice do
zdravstvenih storitev, proste izbire osebnega zdravnika, specialista ali zdravstvenega
zavoda, vodenje čakalne knjige in spoštovanje čakalnih dob, spoštovanje pacientovih pravic, upravičenost doplačil in izdaja
računov npr. v zobozdravstveni dejavnosti,
spodbujanje celovitega upravljanja kakovosti v zdravstvu, pritožbeni postopki idr.), ki
so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev, in sicer:
– projekti upravljanja in vodenja zlasti
kroničnih nenalezljivih bolezni,
– projekti za informiranje in vzgojo bolnikov,
– izdajateljski projekti,
– informativni, izdajateljski in vzgojnoizobraževalni projekti.
5. sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja, zdravega načina življenja in bolj
kakovostnega življenja z boleznijo, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim
skupinam prebivalstva, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojnoizobraževalni projekti,
– projekti za promocijo krepitve oziroma pospeševanja zdravja ter za promocijo
varnosti in kakovosti življenja z boleznijo
v delovnem in bivalnem (mesta, šole, vrtci
idr.) okolju,
– konkretni programi krepitve zdravja
v posameznih okoljih.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo tiste osebe, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali
posredno prispevajo k uresničevanju ciljev
povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega
zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS,
določenim v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: cilji).
Za sredstva iz naslova sofinanciranja
lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati
naslednja splošna pogoja:
1. da bodo sredstva namenile:
– za izvajanje nepridobitnih projektov
s področja promocije zdravja, ki so povezani z uresničevanjem ciljev,
– za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali drugih nepridobitnih strokovnih
projektov, ki so povezani z uresničevanjem
ciljev,

FR-PROTEUS-02-A-2010-Pr in ARRS-MSFR-PROTEUS-02-B-2010-Pr (s končnico.
doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 30. 4. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-FR-proteus10@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 5. 5. 2010 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.
sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-1725/10
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o sofinanciranju projektov za promocijo zdravja
z dne 27. 2. 2007, št. 9001-7/2007-DI/4,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
za promocijo zdravja v letu 2010
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana, Slovenija (v nadaljevanju: ZZZS),
s tem razpisom vabi osebe, ki s svojimi
dejavnostmi, programi ali projekti (v nadaljevanju: projekti) neposredno ali posredno
prispevajo k uresničevanju ciljev, povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju
sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem
programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS (v
nadaljevanju: vlagatelj), da podajo vloge za
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2010.
Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam v Sloveniji.
I. Predmet javnega razpisa
1. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni
zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– projekti za racionalnejšo in varnejšo
porabo antibiotikov, zaviralcev protonske črpalke, zdravil za zmanjševanje holesterola,
krvnega tlaka, benzodiazepinov in protibolečinskih zdravil,
– strokovni izobraževalni projekti,
– strokovni izdajateljski projekti.
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– za izvajanje publicistične, promocijske
in druge medijske dejavnosti, ki je povezana
z uresničevanjem ciljev;
2. da bodo zagotovile najmanj 60 odstotkov potrebnih sredstev za izvedbo projekta
iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo
ZZZS sofinanciral na podlagi tega razpisa,
lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 40% celotne vrednosti projekta.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis ZZZS za sofinanciranje, to štelo kot
izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga
izločena.
Natančnejši pogoji za sodelovanje na
tem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III. Merila, na podlagi katerih se izberejo
prejemniki sredstev
1 merilo (50%) – Vsebinska usklajenost
projekta z naslednjimi prednostnimi cilji razpisa:
– prednost bodo imeli projekti, ki se
vsebinsko v celoti ali v pretežni meri nanašajo na področje zdravil, na področje
zdravstvenega absentizma ali na področje
kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene
službe;
– jasnost namena, ciljev in vsebine projekta;
– pričakovane koristi projekta, merjene
s pričakovanim ali doseženim izboljšanjem
zdravstvenega stanja prebivalstva ali njegovih skupin, zmanjšanjem stroškov ZZZS
itd.;
– velikost populacije, kateri bodo rezultati
projekta namenjeni;
– pomembnost javno zdravstvenega problema, s katerim se projekt ukvarja.
2 merilo (25%) – Usposobljenost vlagatelja in sprejemljivost projekta:
– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega projekta s strani organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke)
na celotnem območju Republike Slovenije;
– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih
javnostih.
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in sprejemljivosti projekta predloži
tudi:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega projekta s strani organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke)
na celotnem območju Republike Slovenije
(mnenje organizacij in združenj, ki projekt
podpirajo ipd.).
2.1 Prednost pod točko 2.1. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, organizacije ter združenja s področja
zdravstvene in lekarniške dejavnosti z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli
informiranje in izobraževanje zdravnikov in
farmacevtov tudi na lokalni ravni.
2.2 Prednost pod točko 2.2. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične ose-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
be, nevladne organizacije in društva z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti nacionalnega
pomena, tj. projekti, ki imajo svojo ciljno
javnost (uporabnike, stranke) na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Prednost pod točko 2.3. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nepridobitna združenja in organizacije
delavcev in delodajalcev z referencami na
opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
2.4. Prednost pod točko 2.4. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe,
nevladne organizacije oziroma društva za
samopomoč oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo z referencami na opisanem
vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli
projekti nacionalnega pomena, tj. projekti,
ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike,
stranke) na celotnem območju Republike
Slovenije.
2.5 Prednost pod točko 2.5. poglavja
razpisne dokumentacije bodo imeli projekti
nacionalnega pomena, tj. projekti, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije.
3 merilo (15%) – Finančna zahtevnost in
sprejemljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, katerih
vrednost zaprošenih sredstev ne presega
10.000 EUR;
4 merilo (10%) – Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo
vsebovali natančen opis rezultatov oziroma
izdelkov projekta s podrobnim terminskim
planom izvajanja nalog projekta.
Komisija za vodenje postopka bo na
osnovi ocene vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zahtevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj
zahtevni) in jih na tej osnovi tudi finančno
ovrednotila.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
ZZZS bo za sofinanciranje projektov na
podlagi tega razpisa v letu 2010 namenil
skupno največ 230.000 EUR. Sredstva se
vlagateljem prednostno razdelijo za prednostna vsebinska področja iz I. točke tega
razpisa, na katerega se vsebina projekta
v celoti ali pretežni meri nanaša (za področje zdravil, področje zdravstvenega absentizma ali področje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže
javne zdravstvene službe).
V. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vlagatelji lahko
na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2010 in bodo končani
skladno z določili pogodb, ki jih bo ZZZS
sklenil z izbranimi vlagatelji, najpozneje pa
do 26. novembra 2010.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje: vloge morajo
biti predložene do ponedeljka 29. 3. 2010,
do 10. ure.
VII. Naslov na katerega je potrebno dostaviti vloge za sofinanciranje
Vlagatelji oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507
Ljubljana, vložišče, soba 51.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno in v celoti označena
z napisom »Ne odpiraj – vloga – Javni raz-

pis za sofinanciranje projektov v letu 2010«.
Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi
več projektov.
VIII. Odpiranje vlog: pravilno označene in
v roku dostavljene vloge bodo javno odprte
v četrtek 1. 4. 2010, ob 8.15, na naslovu Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v računalniški
učilnici v kleti – št. sobe 008.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s pisnim sklepom oziroma obvestilom najkasneje v roku 15 delovnih dni od
dneva sprejema sklepa o dodelitvi sredstev,
ki bo sprejet predvidoma najkasneje meseca junija 2010.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni v glasilu ZZZS
(Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen
tudi na spletnih straneh ZZZS.
X. Čas in kraj kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
ZZZS http:www.zzzs.si (rubrika Novosti).
Razpisno dokumentacijo je možno tudi dvigniti vsak delovni dan (razen ob četrtkih,
ko ni uradnih ur), od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 12.
ure, v vložišču poslovne stavbe Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, na Miklošičevi cesti 24, Ljubljana. Vlagatelji lahko
razpisno dokumentacijo naročijo tudi preko
e-pošte: bojana.kusar@zzzs.si.
XI. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
tel. 01/307-74-34, faks 01/231-21-82, vsak
delovni dan, od 8. do 10. ure.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-1796/10
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Programa dela Slovenske
turistične organizacije za leto 2010 – ukrep
št. 4.12.: Spodbujanje razvoja turistične ponudbe in krepitev konkurenčnosti na osnovi
partnerstva s civilnim sektorjem in pogodbe
sklenjene med Slovensko turistično organizacijo in Turistično zvezo Slovenije za leto
2010, s katero Slovenska turistična organizacija prenaša izvedbo omenjenega ukrepa
na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih
društev v letu 2010
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta,
ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2010.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti.
Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more
prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo
kandidiralo za sofinanciranje več kot ene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prireditve ali bo ena prireditev prijavljena
večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.
Na razpis se lahko prijavi TD ki je oddalo
popolno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve 2009 v predpisanem roku do
18. 11. 2009 oziroma je na podlagi zahteve
nosilca razpisa (TZS) po dopolnitvi oddalo
dopolnjeno poročilo do 28. 12. 2009.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih
sredstev bodo odvisni od naslednjih krite
rijev:
1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih
vrednot in doživetij).
2. Število posameznih subjektov pri
organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove).
3. Število pridobljenih lokalnih ponudnikov ugodnosti v mrežo ugodnosti Kartice
ugodnosti TZS.
4. Tržna naravnanost (kakovost načrta
trženja prireditve).
5. Število prenočitev turistov v občini
na kvadratni kilometer.
6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve.
7. Spremljajoča ponudba prireditve.
8. Članstvo v TDO oziroma TZS.
Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je
1.200 EUR.
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle
najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni
z manj kot 40 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
med najboljše ocenjene prireditve do porabe
sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago: skupna višina sredstev, ki se
na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
126.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2010 do 20. 11.
2010.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav,
to je do dne 25. 3. 2010, najkasneje do
14. ure prispela na sedež Turistične zveze
Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se,
da je prijava pravilno označena, če je na
ovojnici označeno »Javni poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav
pričela dne, 26. 3. 2010 ob 10. uri na TZS,
Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji
bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo
dana turističnim društvom, pisno obveščeni
v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dobijo dodatne informacije:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Biseri

Djutović, na tel. 01/434-16-79, vsak delovnik
od 11. do 14. ure oziroma po elektronski pošti bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Turistične zveze Slovenije www.turisticnazveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Št. 1/2010
Ob-1675/10
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007)
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 01/2008), objavlja Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2010.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala
mladinske projektne aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednje:
– zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za
mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno
povezovanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim
in se izvajajo kot projekti članic mladinskega
sveta lokalne skupnosti.
Sofinancirajo se tudi mladinske projektne
dejavnosti posameznikov, ki se partnersko
povezujejo s članicami mladinskega sveta
lokalne skupnosti.
V letu 2010 bo Mestna občina Velenje
še posebej spodbujala projekte, povezane
z evropskim letom revščine in socialne izključenosti.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladina so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo
v Mestni občini Velenje ter so stari med 15
in 29 let.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost niso
predmet tega razpisa.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– članice Mladinskega sveta Velenje,
– posamezniki, ki se partnersko povezujejo s članicami Mladinskega sveta Velenje.
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Informacija o članicah Mladinskega sveta
Velenje je dosegljiva na spletni strani www.
msv.si.
III. Razpisni rok: razpis se prične
26. februarja 2010 in se zaključi 29. marca 2010.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati osebno
ali priporočeno po pošti do 29. marca 2010
na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – mladinske projektne aktivnosti
2010«.
Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2010 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 1. aprila
2010 ob 11. uri, v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju
prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira
na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) povezanost projekta z evropskim letom revščine in socialne izključenosti,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu
predvidoma zagotovljena sredstva v višini
9.500 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena proračunska sredstva
za izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010. Mestna občina
Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu
2010.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
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– da na področju izvajanja programov
in projektov, ki so predmet tega pravilnika,
delujejo že najmanj eno leto pred objavo
javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo
programa, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun,
sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo,
državni proračun,…),
– da je iz njihovih finančnih poročil za
preteklo leto razvidno, da so za realizacijo
programa v preteklem letu zagotovili vsaj
10% lastnih ali neproračunskih sredstev.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa socialno varstvenih
programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za
vodenje postopka razpisa, po svoji presoji
tudi združi, če meni, da je to smotrno in da
se programi po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno
samo za programe, ki so v posebnem interesu Občine Litija.
3. Okvirna višina sredstev

http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje
– sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan na tel. 051/614-266 (Melita Kovač) ali 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti melita.kovac@gmail.
com in darja.plaznik@velenje.si.
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 430-133/2009
Ob-1676/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 113/09), Pravilnika o postopkih in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 76/08), in Lokalnega programa socialnega varstva v Občini Litija za leto 2010,
sprejetega dne 28. 1. 2010 na 33. redni seji
občinskega sveta, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov s področja
socialnega varstva v Občini Litija
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov,
ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za občane
Občine Litije v letu 2010. Pri sofinanciranju
se bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški dela, stroški
dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih
delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški
uporabe objekta za izvedbo programa (npr.
obratovalni stroški) in stroški administracije
(obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali
pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so
jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri
razdelitvi sredstev na tem razpisu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države,
pri čemer se kot dokazilo upošteva število
članov iz občine in plačana članarina, če so
jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko
javijo na javni razpis za pridobitev sredstev
za programe, ki so predmet tega pravilnika
samo, če imajo sedež zavoda na območju
Občine Litija,
– so ustrezno registrirani, tako da imajo
humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

Konto

Proračunska postavka

1855
2048

Letovanje otrok
Humanitarna društva
1. Programi na področju humanitarne dejavnosti
a) programi društev v javnem interesu
(Upravičenci so: diabetiki, invalidi in Karitas)
b) programi ostalih društev
2. Programi za delo z zasvojenimi
3. Preventivni programi
4. Programi za starejše in programi društva
upokojencev
5. Programi obnove in investic. vzdrževanja prostorov
6. Programi OZ RK Litija
Veteranska društva
(Upravičenci so: OZ VVS Litija-Šmartno, OZ slovenskih
častnikov, Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno
nemško vojsko v času 1943–1945, Društvo vojnih
invalidov, Društvo izgnancev Slovenije, ZB NOB Litija,
Združenje Sever in ostala društva, ki izvajajo podobne
programe, namenjene veteranom oziroma starejši
populaciji)

2054

4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov
Programi/projekti se bodo vrednotili po
merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku
o postopkih in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08).
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega
sistema iz tega pravilnika. Odvisna je od
števila točk ter predvidenih odhodkov posameznega programa in ne more presegati
75% predvidenih odhodkov predloženega
programa. Preostali del do celotnih stroškov
programa pa mora izvajalec zagotoviti sam
ali jih pridobiti iz drugih virov. Izjema so nekateri programi, ki so v posebnem interesu

Višina
sredstev
v EUR
9.000
38.000
5.700
1.520
2.280
3.040
2.660
1.900
20.900
8.000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občine Litija in so posebej opredeljeni v letnem programu socialnega varstva in tem
pravilniku.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010
za programe/projekte, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 19. 3. 2010, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10. ure, ali
poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: 18. 3. 2010) na naslov: Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo v letu 2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija
v petek, dne 19. 3. 2010, in ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala
k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni
po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo
predlog izločen kot nepopoln.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po prejemu popolnih
vlog. Izbrani predlagatelji programa bodo
prejeli sklep o izboru programov/projektov,
ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu
pogodbe.
Kolikor
se
izbrani
predlagatelj
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da
je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za
pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve
po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba
50 ali 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, soba 50,
tel. 01/89-63-459, kontaktna oseba Marjana
Weilgoni Anžel.
Občina Litija
Št. 410-12/2010
Ob-1677/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJSP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/2008, 49/09), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
Krško

javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Občini
Krško za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo sub
jekti, ki delujejo na območju Občine Krško.
Dogodki se bodo izvajali v letu 2010.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev namenjenih
za sofinanciranje v letu 2010 je 27.000 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in
prireditev. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede
na merila, ki so sestavni del tega razpisa.
Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek
850,00 € bruto.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2010
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka
– 12 točk,
2. dogodek – 10 točk,
3. realno finančno ovrednotenje vloge
– 15 točk,
4. dostopnost dogodka javnosti – 12
točk,
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi
prostovoljci in je namenjen širši javnosti –
18 točk,
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz
drugih virov – 8 točk,
7. pomembnost za občinski prostor – 15
točk,
8. inovativnost – 10 točk.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
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3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2010,
5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško za leto
2010.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti
na naslov: Občina Krško, Kabinet župana,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Finančna vloga«.
IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo
javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
po predložitvi poročila in slikovnega gradiva
o dogodku ter skladno z določili podpisane
Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2009.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do konca leta
2010 oziroma porabe sredstev, dvignejo
v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine
Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Metka Resnik, tel.
07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.
si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 430-32/2010-2
Ob-1678/10
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010
(Uradni list RS, št. 113/09), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2010
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2010, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in
kmetijska društva«, zagotovljena sredstva
v višini 14.500 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu
2010.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2010.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva
in združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena
z datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če
pa je, navede višino sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 30. 4. 2010.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2010«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema
sklepa. Medsebojne obveznosti med občino
in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa
dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba
39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani:
www.litija.si.
Občina Litija
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Ob-1679/10
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010
(Uradni list RS, št. 113/09), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
v letu 2010
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2010, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 43.000 EUR za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči
de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči
v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati
pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo
območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že
opravlja storitve transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi
morajo biti priložena naslednja dokazila in
dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim
subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.

Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog: rok za
dostavo vlog je do 30. 4. 2010. Prijavitelji
lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa vloge
pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom pošiljatelja in na prednji strani
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev v letu
2010«, na naslov: Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega
razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo
s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Ob-1680/10
Javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna Občine
Sežana za leto 2010 - sredstva župana
za enkratne finančne pomoči 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 ZIPRS
1011) in Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08,
84/09 in 107/09).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane
v obliki društev, klubov, zvez, združenj in
javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež na območju Občine Sežana,
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj
in javnih zavodov, če se programi oziroma
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili
(bodo) njihovi programi v letu 2010 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska intere-
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sna združenja, podružnice tujih podjetij in
druge osebe po Zakonu o gospodarskih
družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma
uporabnikov iz Občine Sežana,
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2010 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2010,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov
so jasno opredeljeni:
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov
oziroma projektov iz Občine Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:
– Promocija – programi oziroma projekti prispevajo
k prepoznavnosti občine:
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so
kvalitetni in realno izvedljivi:
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne
posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter
vsebujejo drugačen pristop:
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih,
katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana:
– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem
časovnem obdobju:
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma
projektov imajo izvajalci:
– 50–60% lastnih sredstev:
– 61–70% lastnih sredstev:
– 71– 80% lastnih sredstev:
– več ko 80%:
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev na razpolago je 40.000,00
EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: do
deljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora
Občini Sežana najkasneje do 28. 2. 2011
podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične 1. 3.
2010 in je odprt do porabe sredstev, vendar
najkasneje do 31. 10. 2010.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
do 20 točk;
do 20 točk;
do 10 točk;
do 10 točk;
do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.
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Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice
in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis županova sredstva 2010« na prednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo
na Občino Sežana prispele od prvega do
zadnjega dne v preteklem mesecu.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni
program oziroma projekt izredno prispeva
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu
oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 45 dneh po odločitvi.
Z izbranimi izvajalci oziroma projektov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik,
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman, tel.
05/731-01-01, urad.zupana@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje
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– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2010,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Ob-1721/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 1/09, z dne 9. 1. 2009) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10, z dne
29. 1. 2010) Občina Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Vizita 2010«
v Občini Ilirska Bistrica
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica, katere
namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal
do leta 2003.
II. Višina sofinanciranja
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
prireditev v višini do 6.300,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica, ki
so registrirane za izvajanje prireditev.
III. Kraj in čas izvedbe prireditve
Prireditev »Vizita 2010« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem
prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski
Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita.
Rok za izvedbo osrednje prireditve je
sobota, 5. junija 2010.
IV. Vsebina prijave
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti oziroma ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oziroma ovitka
mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni razpis – Vizita 2010«.
Prijava mora prispeti do petka, dne 19. 3.
2010, do 10. ure v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo
prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo 19. 3. 2010, ob 12. uri.
Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni
od odpiranja prijav.
V. Program prireditve
Program prireditve mora vsebovati:
1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove
s konjsko vprego, v programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,
2. vsi nastopajoči na vozovih morajo biti
opravljeni tradicionalno,
3. vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna
turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga
brezplačno nudili obiskovalcem,
4. kulturno zabavni program z glasbeno
skupino in nastopom vsaj ene odrasle in
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vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala
zgodovinsko-etnološka in turistična nit.
VI. Namen prireditve
Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov
prenos na otroke in mlade, poudarjanje
identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti brezplačna (brez
vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Tanja Šajina, tel. 71-12-315 ali na
elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirskabistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-62/2010
Ob-1775/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
2. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje
dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij (Uradni list RS,
št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij, društev, združenj
in drugih institucij za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2010, namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2010.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 6.000,00 EUR.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo neprofitne organizacije, društva, združenja in druge institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Črnomelj;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti;
– redno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine
Črnomelj, oziroma ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju
dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2010 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih
institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne
enote o registraciji društva;

c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2009;
e) izjavo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom finančne konstrukcije.
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade
za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije so
dosegljivi na spletni Občine Črnomelj, www.
crnomelj.si, in v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 26. 3. 2010, do 13.
ure, v sprejemno pisarno Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Druga društva 2010, ne odpiraj« na
sprednji strani ter navedbo naziva in naslova
društva. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh (tel. 07/306-11-00).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov.
O izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Ob-1776/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, št. 61/08), sprejetega Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2010
(Uradni list RS, št. 5/10), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 70/07), objavlja Občina Brežice
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Brežice
za leto 2010
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
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(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev:
sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2010 v okvirni višini 89.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo (9. člen Pravilnika)
2. Zagotavljanje tehnične podpore (11. člen Pravilnika)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke, ki so navedene v tem razpisu v skladu
z Odlokom o proračunu Občine Brežice za
leto 2010.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Upravičenci do pomoči so mala in
srednje velika podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj
1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Brežice.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2).
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali evropskih).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev

Višina
sredstev
80.000 EUR
9.000 EUR
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1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
80.000 EUR (PP 1340).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev
izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki,
silosi, ...), sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče,
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, okopalniki, itd.
...),
– stroški nakupa novega ali rabljenega
traktorja s štirikolesnim pogonom,
– nakup rabljenega ali novega kombajna
za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Brežice.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
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– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 40% upravičenih stroškov,
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
4.200 EUR in največ 20.100 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 (PP 1160).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
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– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Brežice in imajo sedež v Občini
Brežice,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in imajo sedež v Občini Brežice.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno ponedeljka, 8. 3. 2010 za namen:
Tehnična pomoč, vključno petka 14. 5. 2010
za namen: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve, CPB
18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«.
Ne odpiraj« JR – tehnična podpora«
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktor občinske uprave.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na Občino Brežice. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun
upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek
in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 10.
2010. Zahtevek mora vsebovati dokazila in
račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni
ali overjeni.
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Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi:
Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 30. 10. 2010 komisija
ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250
Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman
Matjašič, tel. 07/499-15-16, e-mail: roman.
matjasic@brezice.si.
Občina Brežice
Št. 407-32/2010
Ob-1777/10
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, 40/07) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 5/10), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini
Brežice v letu 2010
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice za leto 2010, ki delujejo
na področju spodbujanja razvoja turizma na
območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih
društev in zvez v Občini Brežice je 32.051
EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2009 in sicer na
postavki: 9608 – Programi turističnih društev
in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala:
zgibanka, razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za
zagotavljanje podmladka: organizacija de-

lavnic za otroke in mladino, izobraževanje
članov za namene pospeševanja dejavnosti
društev: seminarji, predavanja,
– delavnice,ekskurzije, ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07).
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2009,
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2010,
ki je potrjen s strani pristojnih organov društva,
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A) do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja
turizma,
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe.
B) do 20% na podlagi projektov.
C) do 10% na podlagi članstva.
D) do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe
in projekte društev ter zvez. Pod programi
se štejejo redne programske aktivnosti, ki se
že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa
največ 3 projekte.
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Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez
največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in
razpisni dokumentaciji pridobite na Občini
Brežice Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 49-91-516.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ali na spletni strani
www.obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na
vložišče Občine Brežice v času uradnih ur
ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno 15. 3. 2010
(velja poštni žig).
Na kuverti mora biti vidno označen naziv
pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno
30. 11. 2010. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko
črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi
na več obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh
aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izboru.
Občina Brežice
Št. 38-02/2010
Ob-1857/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
– ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji (Uradni list RS, št.
77/09) objavlja Javni zavod Mladi zmaji (v
nadaljevanju: JZ Mladi zmaji), Resljeva 18,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
v Četrtnih mladinskih centrih Javnega
zavoda Mladi zmaji – Centra za
kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih za leto 2010:
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC
Zalog), Četrtnem mladinskem centru Beži-
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grad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem
centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče). Vsi Četrtni mladinski centri so združeni
pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji (v
nadaljevanju: JZ Mladi zmaji).
S tem razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim v Mestni občini Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega
in varnega preživljanja prostega časa ter
mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki
delujejo na področju MOL povezovanje in
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
II. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri so prostori za
mlade, kjer mladi lahko pridobivajo informacije, prijateljstva, samozavest in socialne izkušnje. Vsak četrtni mladinski center
je varen prostor, v katerem mladi srečajo
razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. Četrtni mladinski centri
ponujajo brezplačne dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati,
spodbujati, soočati z drugačnim in presegati
lastne omejitve.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene
mladim v MOL. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja
mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v MOL, ki obiskujejo Četrtne mladinske centre, so osebe med 9. in 18. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali
se zadržujejo na območju Mestne občine
Ljubljana.
III. Vsebina javnega razpisa
a) Vlagatelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo za izvajanje mladinskih aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog (Agrokombinatska 2), v Četrtnem
mladinskem centru Bežigrad (Vojkova 73),
Četrtnem mladinskem centru Šiška (Tugomerjeva 2) in Četrtnem mladinskem centru
Črnuče (Dunajska 367):
Mladinske aktivnosti v ČMC Zalog, ČMC
Bežigrad, ČMC Šiška in ČMC Črnuče so
skupinske prostočasne aktivnosti, ki vsebujejo elemente preventivnega dela z mladimi
in spodbujajo razvoj socialnih veščin. Aktivnosti so namenjene mladim med 9. in 18.
letom starosti v njihovem domačem okolju.
Nanašajo se na naslednja vsebinska področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali
v dvorani,
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i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) šola za starše.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za prijavo na javnem razpisu:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06,
58/09),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), razen javnih zavodov,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07),
– študentske organizacije – ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih
oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register.
V. Posebni pogoji za prijavo na javnem
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za prijavo na javnem razpisu:
– posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni
Četrtni mladinski center (skupaj z največ
osmimi vlogami),
– vlagatelji, ki še niso izvajali aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru, morajo
pred prijavo na Javni razpis obvezno obiskati center, v katerem aktivnost prijavljajo,
o čemer mora vlagatelj svoji prijavi priložiti
izjavo potrjeno s strani pristojne osebe ČMC
(osebe so naštete v poglavju XII – dodatne
informacije v zvezi z razpisom),
– vlagatelji se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji, ter o tem oddali poročilo
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 9. in 18. letom starosti,
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v III. poglavju – Vsebina javnega
razpisa pod točko 1.a,
– aktivnost mora biti izvedena v letu
2010,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih
ČMC, za katerega se vlagatelji prijavljajo s
posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji

okolici, razen v primeru izletov, pri čemer
morajo vlagatelji poskrbeti za dovoljenje za
uporabo drugih prostorov oziroma javnih
površin,
– izvajalci morajo pred začetkom izvedbe aktivnosti izvesti predstavitev aktivnosti
v ČMC,
– posamezna aktivnost se lahko izvaja v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur
neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celoletne aktivnosti, pri čemer mora biti
zagotovljena minimalna izvedba programa
vsaj 1x tedensko po 2 uri neposrednega
dela z mladimi,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem
času posameznega Četrtnega mladinskega
centra, in sicer:
– v času od 1.1. do 30. 6. 2010 in 1.9.
do 31. 12. 2010 med 14. in 19. uro,
– v času od 1.7. do 31. 8. 2010 med
12. in 20. uro.
V primeru izletov je čas prilagodljiv.
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v
primeru izletov in športne aktivnosti, pri kateri vlagatelj omogoči večjo udeležbo,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven
ČMC (daljši izleti, tabori) vlagatelji poskrbijo
za nezgodno zavarovanje udeležencev,
– zaprošena vrednost financiranja v okviru posamezne vloge ne sme presegati 2000
€ neto,
– zaprošena vrednost financiranja za
stroške dela je 8 € neto za posameznega
izvajalca mladinske aktivnosti na eno uro
neposrednega dela z mladimi v posameznem Četrtnem mladinskem centru,
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk,
– vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično opremo, ki je za izvedbo aktivnosti ne
zagotavlja Javni zavod Mladi zmaji,
– vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti,
– ves kupljeni material in rekviziti, navedeni v finančnem delu prijavnega obrazca,
po končani aktivnosti ostanejo last ČMCjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev,
– stroškov materiala, ki ga za izvedbo
aktivnosti potrebuje izvajalec,
– stroškov najema tehnične opreme,
ki je JZ Mladi zmaji ne more zagotoviti in je
nujno potrebna za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti.
Posebni pogoj za ČMC Črnuče:
– dejavnosti v ČMC Črnuče se lahko
terminsko opredelijo od maja 2010 do decembra 2010.
VI. Merila za izbor aktivnosti
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih komisija izbira
med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje, so
podrobneje opredeljena v prilogi Mladinske
aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih.
Merila so naslednja:
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove
uporabe in pomen posameznih meril se
nahajajo v razpisni dokumentaciji – priloga
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Mladinske aktivnosti v Četrtnih mladinskih
centrih.
VII. Okvirna višina sredstev in rok porabe
dodeljenih sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji aktivnosti za leto 2010, znašajo
80.000 €. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico
do spremembe višine sredstev, v primeru
da se razpoložljiva sredstva spremenijo v
postopku sprejemanja oziroma spreminjanja
finančnega načrta JZ Mladi zmaji.
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v letu 2010.
VIII. Rok za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno
19. 3. 2010 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec JZ
Mladi zmaji,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki tega besedila
razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
Četrtnega mladinskega centra, v katerem se
bo izvajala aktivnost, v naslednji obliki:
»Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski
center Zalog« ali
»Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski
center Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski
center Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski
center Črnuče«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi
v tej točki tega besedila razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija JZ
Mladi zmaji in ne bo javno, se bo pričelo
23. 3. 2010.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v nadaljnjem roku 8 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanem področju po pooblastilu župana
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s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, o
pritožbi zoper ta sklep pa Svet zavoda JZ
Mladi zmaji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge, če bo le-ta zahtevana (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
JZ Mladi zmaji bo vse vlagatelje vlog
obvestil o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave tega
javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na straneh Uradnega lista RS,
na spletni strani MOL www.ljubljana.si in na
spletnih straneh Četrtnih mladinskih centrov
(glej spodaj), ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na naslovu: Javni zavod Mladi
zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih Četrtnih mladinskih
centrov, po telefonu vsak delovni dan od
14. do 19. ure ali po e-pošti: ČMC Zalog,
Erika Dolenc 051/659-023, cmc.zalog@
siol.net, http://cmc.zalog.googlepages.com;
ČMC Bežigrad, Katja Žugman 051/659-025,
Aleš Susman 051/659-026, cmc.bezigrad@
gmail.com, http://cmc.bezigrad.googlepages.com; ČMC Šiška, Manja Brinovšek
051/659-027, Mateja Maver 051/659-028,
cmc.siska@gmail.com,
http://cmc.siska.
googlepages.com; Uprava JZ Mladi zmaji,
Vanja Krmelj 01/306-40-64, vanja.krmelj@
ljubljana.si, mladi.zmaji@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila bo v prostorih uprave JZ
Mladi zmaji v Ljubljani, na Resljevi 18, dne
9. 3. 2010 ob 13. uri. Svojo udeležbo na
predstavitvi predhodno potrdite na elektronski naslov: mladi.zmaji@ljubljana.si, najkasneje do 8. 3. 2010.
XIII. Priloge k javnemu razpisu
Sestavni del tega javnega razpisa so:
– Mladinske aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih – merila za izbor,
– Prijavni obrazec,
– Predlog pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v Četrtnem mladinskem
centru ……………. JZ Mladi zmaji za leto
2010,
– Obrazec za evalvacijsko poročilo.
Javni zavod Mladi zmaji
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Javne dražbe
Št. 478-47/2005/42
Ob-1681/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09), ponovno
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, stanovanje št. 28
v IV. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Poljanska cesta 22b, Ljubljana, s solastniškim deležem, ki pripada stanovanju
na skupnih delih. Skupna površina stanovanja 37,20 m2, vpisano v zk vl. št. 700/24,
k.o. Poljansko predmestje, v lasti Republike
Slovenije do celote in je prosto bremen..
Nepremičnina, št. dela stavbe 116, stavba
št. 359, k.o. (1727) Poljansko predmestje.
Stanovanje je zasedeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 90.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer dne 18. 3. 2010 z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, stanovanje
št. 28 v IV. nadstropju stanovanjske hiše,
na naslovu Poljanska cesta 22 b, Ljub
ljana, znaša 8.925,00 EUR in se plača
na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7200013-75542010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –_Poljanska
cesta 22b.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo Nikolič,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-84-43, e-pošta: maja.
nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite
na Mihael Štrukelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-87-75,
e-pošta: mihael.strukelj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo ude-

ležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo
za javno upravo
Št. 478-27/2009-5
Ob-1753/10
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina, 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 in 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2009 in 2010 in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2009 in 2010
prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.

2. Opis predmeta prodaje: parc. št. 833/4,
k.o. Kovčice, poslovna stavba 404 m2, in
dvorišče 2676 m2 (zapuščena šola).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: za nepremičnino parc.
št. 833/4, k.o. Kovčice, je izklicna cena
122.000,00 EUR. Izklicna cena je določena
v skladu z oceno vrednosti nepremičnine, ki
jo je v oktobru 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž., ter zaradi ponovnega postopka javne dražbe znižana v skladu
z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora celotno kupnino plačati
v roku 8 dni, od sklenitve pogodbe, na TRR
Občine Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino
varščine. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR
Občine Hrpelje – Kozina, št. 01235–
0100006141, odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta
14, v sejni sobi, in sicer dne 15. 3. 2010,
ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati, kot je določeno v točki 10, ter predložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe, je 10% izklicne
cene, kar znaša 12.200,00 EUR.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR št. 01235
0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo
parcelne številke.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni, po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. prodajalec pozove kupca najpozneje
v roku 8 dni, po zaključku javne dražbe,
k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma
svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe
predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če kupec v roku osmih dni
od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre pri čemer prodajalec
obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja over-
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jen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine),
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno ceno,
– javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana,
– ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni, od dneva javne dražbe,
– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških,
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo.
Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji
posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo,
ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo
o plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi brez posebne obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti v roku 10 dni.
14. informacije: za dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se
lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
Kozina, tel. 05/680-01-50, e-pošta: andrej.
bolcic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-1758/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije
družbe (št. 47701-16 z dne 24. 12. 2009)
Likvidacijski upravitelj Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2,
5280 Idrija, razpisuje

javno dražbo
za prodajo stanovanj
Predmet prodaje in izklicne cene:
1. enosobno stanovanje št. 8, v Idriji,
Rudarska 12, v skupni izmeri 43,92 m2. Izklicna cena je: 18.692,35 EUR (stanovanje
je nezasedeno),
2. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji, Henrika Freyerja 2, v skupni izmeri 49,42 m2.
Izklicna cena je: 37.520,85 EUR,
3. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 52,21 m2.
Izklicna cena je: 39.215,20 EUR,
4. dvosobno stanovanje št. 3, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 50,27 m2.
Izklicna cena je: 41.632,41 EUR,
5. dvosobno stanovanje št. 7, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 49,34 m2.
Izklicna cena je: 40.878,77 EUR,
6. dvosobno stanovanje št. 20, v Idriji,
Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 48,98 m2.
Izklicna cena je: 35.994,82 EUR,
7. dvosobno stanovanje št. 7 v Idriji, Za
Gradom 18, v skupni izmeri 48,82 m2. Izklicna cena je: 37.870,65 EUR,
8. dvosobno stanovanje št. 5, v Idriji, Za
Gradom 20, v skupni izmeri 49,90 m2. Izklicna cena je: 37.682,88 EUR,
9. dvosobno stanovanje št. 8, v Idriji, Za
Gradom 20, v skupni izmeri 49,45 m2. Izklicna cena je: 36.540,78 EUR,
10. dvosobno stanovanje št. 3, v Idriji, Henrika Freyerja 11, v skupni izmeri 47,00 m2.
Izklicna cena je: 23.282,67 EUR,
11. dvosobno stanovanje št. 13, v Idriji,
Beblerjeva 4, v skupni izmeri 44,46 m2. Izklicna cena je: 36.279,71 EUR,
12. dvosobno stanovanje št. 4, v Idriji, Arkova 36, v skupni izmeri 44,25 m2. Izklicna
cena je: 20.178,00 EUR,
13. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 46,88 m2. Izklicna
cena je: 19.632,96 EUR,
14. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 53,74 m2. Izklicna
cena je: 24.429,62 EUR,
15. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji,
Tomšičeva 18, v skupni izmeri 50,99 m2.
Izklicna cena je: 19.855,10 EUR,
16. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji,
Vodnikova 14, v skupni izmeri 46,53 m2. Izklicna cena je: 21.700,85 EUR.
Vsa stanovanja (razen stanovanja pod
zaporedno št. 1) so zasedena. Najemniki
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imajo veljavne najemne pogodbe za nedoločen čas. Za stanovanje pod zaporedno
št. 16 imajo lastniki v omenjeni stavbi predkupno pravico po 176. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
Stanovanja so vpisana v zemljiško knjigo.
Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
Poleg kupnine mora kupec plačati še znesek neporabljenega rezervnega sklada, ki
ga je vplačal prodajalec in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet
nepremičnin, stroške overitve, stroške vpisa
spremembe v zemljiško knjigo in drugo).
Kupnina mora biti nakazana na transakcijski račun prodajalca, št. 04752-0000325485,
najkasneje v 30 dneh, po opravljeni javni
dražbi. Če najboljši ponudnik ne bo pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa, oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma
državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb prodajalec ne bo upošteval.
Vsak dražitelj mora pred začetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene stanovanja, za katerega bo
sodeloval na javni dražbi. Varščina se
plača na transakcijski račun prodajalca,
št. 04752-0000325485, s pripisom »za dražbo«. Pred začetkom dražbe je potrebno predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v treh
dneh po opravljeni dražbi. Izbranemu ponudniku se vplačana kavcija poračuna pri
plačilu kupnine.
Javna dražba bo v torek dne 16. 3. 2010,
ob 12. uri, v sejni sobi, v prvem nadstropju
na sedežu prodajalca, Bazoviška 2, Idrija.
Ogled stanovanj, ki so predmet razpisane javne dražbe je možen le po predhodnem dogovoru z likvidacijskim upraviteljem
Markom Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net.
Rudnik živega srebra Idrija,
d.o.o.- v likvidaciji
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Razpisi delovnih mest
Ob-1683/10
Svet zavoda Osnovne šole Komandanta
Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice (m/ž).
Kandidat ali kanditatka (v nadeljevanju:
kandidat) mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevat splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z določili
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, št. 36/08) in 9. člena Zakona
ospremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 65/09).
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati: pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev morajo vsebovati: potrdilo o izobrazbi, potrdilo o pridobljenem
nazivu, program vodenja zavoda, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost. Potrdilo o nekaznovanosti pridobijo kandidati na Ministrstvu za
pravosodje in (neobvezno) kratek življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj.
Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na
naslov Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343
Dragatuš, s pripisom »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Rok za oddajo prijave na razpis je 15 dni
od dneva objave razpisa.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo
zadnji dan roka oddana na pošto s priporočeno pošiljko. Kandidati bodo prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Dragatuš
Št. 161107-10-0081
Ob-1715/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno premoženje.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;

– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet
(standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno
upravo –(http://www.mju.gov.si/).

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja v javni
upravi.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71 ali na
Ministrstvo za finance Andrej M. Verhovnik,
tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-1761/10
»Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Mateje Andrejašič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Mateji Andrejašič iz
Kranja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
Št. 027/2010-24-3
Ob-1787/10
Na podlagi 8. člena Statuta JGZ Golovec
Ljubljana in sklepa Upravnega odbora z dne
19. 2. 2010, JGZ Golovec Ljubljana, Povše-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja razpis
za prosto delovno mesto:
– direktorja JGZ Golovec Ljubljana
(m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
– imeti univerzitetno izobrazbo pravne,
ekonomske, organizacijske ali tehnične
smeri,
– imeti najmanj 5 let ustreznih delovnih
izkušenj pri vodenju podjetja ali zavoda,
– imeti vozniški izpit B kategorije,
– obvladati najmanj en tuj jezik,
– obvladati delo z računalnikom.
Kandidat za direktorja JGZ Golovec
Ljubljana mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel oziroma program razvoja in
delovanja JGZ Golovec Ljubljana.
Mandat direktorja JGZ Golovec Ljubljana
traja štiri leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo oziroma
programom razvoja in delovanja JGZ Golovec Ljubljana kandidati pošljejo priporočeno
v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Za razpis JGZ Golovec«. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po določitvi
Upravnega odbora.
JGZ Golovec Ljubljana
Št. 110-39/2009-4
Ob-1788/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu
za gospodarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »Strogo tajno«,
– znanje uradnega jezika,
– želeno znanje tujega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na

nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo
skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004, objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo
z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
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Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Strogo tajno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-1793/10
Na podlagi 27. in 28. člena Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana in sklepa Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana z dne
23. 2. 2010, javni zavod Turizem Ljubljana
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna
izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta pri opravljanju vodstvenih ali vodilnih del;
– vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh področij turističnih segmentov;
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– višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– višja raven znanja slovenskega jezika;
– organizacijske sposobnosti;
– sposobnost vodenja skupine in timskega dela.
Ostali pogoji:
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja turizma v Ljub
ljani, program dela zavoda in življenjepis
s točnimi opisi del in nalog, ki so jih doslej
opravljali. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju
turizma in ki operativno poznajo turistično
dejavnost.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:Turizem
Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za
direktorja javnega zavoda Turizem Ljub
ljana«, v 15 dneh od objave tega razpisa.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva poteka
roka za prijavo.
Turizem Ljubljana
Št. 110-25/2010
Ob-1805/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl.
US in 91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem za kazensko področje.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 39

Ob-1714/10

Obvestilo
Postopek javnega zbiranja ponudb za
podelitev stavbne pravice za namen izgradnje vrtca, kapacitete 11 vzgojnih enot s pripadajočo zunanjo ureditvijo (igrišče, parkirišče ipd.), na zemljiščih s parc. št. 651/1,
652, 653-del in 654-del, vse k.o. Ormož
(objava v Uradnem listu RS, št. 107/09
z dne 24. 12. 2009 in na internetni strani
Občine Ormož), se prekine.
Naročnik bo izvedel nov postopek
v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Občina Ormož
Ob-1682/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16
– stanovanje št. 4, v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori 52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, klet
- shramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko dela stavbe 1737-85-6.
Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažne poslovno-stanovanjske stavbe,
ki je zgrajena leta 1960. Nepremičnina je
vpisana v zemljiški knjigi na ime Telekom
Slovenije, d.d. kot etažna lastnina pri podvložku št. 2435/6 in stoji na parc. št. 2173,
k.o. Tabor, s pripadajočim delom zemljišča
pod stavbiščem v deležu 76/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni poslovni (stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov.
Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi na Telekom Slovenije, d.d. kot
solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju pa je akt o vzpostavitvi etažne
lastninte in zk predlog za vzpostavitev etažne lastnina in bo del stavbe vpisan kot
etažna lastnina pri podvložku št. 2448/__
k.o. Kočevje, ki stoji na parc. št. 1053, k.o.
Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča
pod stavbiščem v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 41.700,00
EUR.
3. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni poslovni (stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela

stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21 Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni
prostor je možno preurediti v stanovanje
s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi
zaveže, da vse preureditve izvede na svoje
stroške in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana
v zemljiški knjigi na Telekom Slovenije d.d.
kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk predlog za vzpostavitev etažne
lastnine in bo del stavbe vpisan kot etažna
lastnina pri podvl. št. 2448/__ k.o. Kočevje,
ki stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 44.400,00
EUR.
4. Nova Gorica – Palude, stavbno zemljišče, v naravi odprto skladišče na lokaciji Palude, skupne površine 2.788,00 m2,
s parcelnimi številkami 1030/1, 1033/6,
1027/4 in 1027/5, vse k.o. Nova Gorica;
vse se prodaja kot celota.
Nepremičnine so vpisane v zemljiški
knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 335.000,00
EUR.
5. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15,
stanovanje št. 39, v osmem nadstropju, površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica
z wc, hodnik, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P+10, ki
je bil zgrajen leta 1979. Stanovanje z ident.
številko dela stavbe 2304-770-39 (etažni
del) na naslovu Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica je vpisana v zemljiški knjigi kot
etažna lastnina pri podvložku št. 2590/43,
k.o. Nova Gorica na ime Telekom Slovenije, d.d. in leži na parc. št. 492/3, k.o. Nova
Gorica.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
52.400,00,00 EUR.
6. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15
m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije
27, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc. št. 1662.S in dvorišče s parc.
št. 806/1, obe parceli k.o. Trbovlje, v deležu
177/1000 od celote. Objekt je zgrajen leta
1960 in pozneje adaptiran. Nepremičnine
so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina
Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 291.000,00
EUR.
7. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v pritličju stavbe z ident.
št. stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2;
nepremičnina z oznako 5.E, na naslovu
Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk
kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
v podvložku št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji
na parc. št. 2236, k.o. Celje pripadajočim
delom zemljišča pod stavbiščem v deležu
1019/10.000. Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki

je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina
Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100
od celote. Objekt s poslovnimi prostori ima
vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču
objekta je parkirišče. Prostori so obnovljeni
leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 136.000,00
EUR.
8. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E,
na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je
vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku
št. 2488/12, k.o. Celje, ki stoji na parc.
št. 2236, k.o. Celje s pripadajočim delom
zemljišča pod stavbiščem v deležu do
945/10.000. Poslovnemu prostoru pripada
tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano
v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom
Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote.
Na dvorišču objekta je parkirišče. Poslovni
prostori so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 146.000,00
EUR.
9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine
305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc. št. 582/1 (zelenica), površine
1.721,00 m2, vse parcele k.o. Stara vas;
vse se prodaja kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse
nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi
kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 189.000,00
EUR.
10. Maribor, Kamniška cesta 28-30 –
nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno
mesto je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri
podvložku št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
11. Maribor, Kamniška cesta 28-30 –
nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno
mesto je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri
podvložku št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
12. Maribor, Kamniška cesta 28-30 –
nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno
mesto je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri
podvložku št. 1842/40, k.o. Koroška vrata.

Stran

400 /

Št.

14 / 26. 2. 2010
Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00
EUR.
13. Maribor, Cesta zmage 92 – stanovanje št. 11 v prvem nadstropju, površine
69,28 m2 (kuhinja z jedilnico, dnevna soba,
dve sobe, kopalnica, hodnik, loža, klet).
Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen leta
1978. Stanovanje, ki se nahaja na naslovu
Cesta zmage 92, Maribor ima identifikacijsko številko dela stavbe 659-3064-198 in
leži na parc. št. 2405/1, k.o. Tabor. Nepremičnina, ki je predmet prodaje zemljiško
knjižno ni urejena; Telekom Slovenije, d.d.
razpolaga s kopijo kupoprodajne pogodbe.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
67.900,00,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe
je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin - Ne
odpiraj!«
Rok za predložitev ponudb je 12. 3.
2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba
106, najkasneje do vključno 12. 3. 2010
do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje obvezne podatke
oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno
v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od
navedene izhodiščne cene,
– navesti popolne podatke o številki
tekočega - transakcijskega računa (naziv
banke in številka računa) za primer vračila
varščine,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni
dokument), pravne osebe morajo priložiti
overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki
posamezniki priložiti priglasitveni list;
– vsi ponudniki morajo priložiti dokazilo
o plačilu varščine.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Kupec
s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb
potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova
stvarnih napak.
Ponudnik mora ob vložitvi svoje ponudbe plačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene posamezne nepremičnine, za katero
kandidira oziroma za katero daje ponudbo.
Varščino so dolžni ponudniki vplačati na
transakcijski račun Telekom Slovenije, d.d.,
številka: SI56 0310 0100 6235 420, sklic:
00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, s pripisom »plačilo varščine za nakup nepremičnine pod zap. št:...
(navedba zap.št. in naziv nepremičnine)…
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.«.Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti
v roku 15 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. 4. 2010.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Kupnino mora kupec poravnati
v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve
računa, po sklenitvi pogodbe.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih
obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru Telekom Slovenije,
d.d. zadrži vplačano varščino.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezno nepremičnino bo odločala
predvsem višina ponujene cene. Telekom
Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje
pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne
pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na telefonskih številkah: 02/530-27-70,
01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni
dan v času od 9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 01/234-15-92, Jana;
– za nepremičnine pod zap. št. 2. in 3.
– na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnino pod zap. št. 4. in
5. – na tel. 05/333-57-36, Damjan ali
05/333-56-33 Nataša;
– za nepremičnine pod zap. št. 6., 7. in
8. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 9. – na
tel. 07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine od zap. št. 10. do
zap. št. 13. – na tel. 02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 02305-7/2009-3
Ob-1710/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in št. 94/07, 55/09 – Odl. US in 100/09) in
sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja z dne 2. 2. 2010
objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnine, in sicer
rabljenega osebnega vozila Renault
Megane 1,6 16 V Expression/limuzina
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljalca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: Premičnina, in sicer
rabljeno osebno vozilo, ki je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste:
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Osnovni podatki
Registracijska označba:

LJ 58 – 2EZ

Prva registracija:

19. 9. 2007

Vrsta vozila:

osebni

Znamka vozila:

RENAULT

Tip vozila:

Megane 1,6 16 V Expression/limuzina

Št. šasije in tip motorja

VF18BM1R0H38224952/K4M D8

Moč in delovna prostornina
motorja:

82 KW/1598 ccm

Masa praznega vozila:

1.250 kg

Barva vozila:

SOM

Pretekla doba uporabe v letih:

2,1 let

Leto izdelave:

2007

Prevoženi kilometri / spec
prevoz.

35.052 km/17.000 km/leto

Stanje vozila:

Nevozno, totalka
Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenega osebnega vozila Renault Megane 1,6 16
V Expression/limuzina.
Ocenjena vrednost
Ocenjena vrednost za rabljeno osebno vozilo Renault Megane Megane 1,6 16
V Expression/limuzina 1.600,00 EUR.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost
stvarnega premoženja (to je 1.600,00 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 premičnini.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne 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 javne
ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo 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:
– premičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
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– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec, DDV se ne obračuna,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– kupec mora premičnine prevzeti od
prodajalca v roku 15 dni od predložitve potrdila o plačilu kupnine.
Dokumentacija in ogled premičnine
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji premičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po
predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je
Maja Gliha, tel. 01/478-80-87.
Ogled premičnin, ki so predmet prodaje,
je mogoč vsak delovni dan od dneva objave
javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 9. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na Tržaški 19 v Ljubljani, po predhodnem
dogovoru z Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb
in mora biti vročena naročniku (vložišče,
soba 21/I) najkasneje dne 16. 3. 2010, do
10. ure. 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 16. 3. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – osebno vozilo – zadeva
št. 02305-6/2009 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo
v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. 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 16. 3.
2010, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stal-
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na komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja 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.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 007-6/2010/4
Ob-1728/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Mirana Mozetiča, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje športa
– deskanje na snegu, kajakaštvo, smučanje
splošno, z dnem 10. 2. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478/1/2010
Ob-1731/10
Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312
Prebold, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za
potrebe Občine Prebold v letu 2010 (sprejet
na 28. seji Občinskega sveta dne 17. 12.
2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel. 03/703-64-00;
faks 03/703-64-05, e-pošta: obcina@prebold.com.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Zasedeno neprofitno stanovanje št. 20,
v izmeri 31,98 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, Na zelenici 8, 3312 Prebold,
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 913/21,
k.o. Prebold, pod oznako 20.E, z izhodiščno
ceno 20.300,00 €.
III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Prebold, št. 01374-0100004665, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
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– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID štev. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno
vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval
k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavine pravnega
posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi zato navedla
razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sredo, 17. marca 2010, ob 12. uri.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe
(enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh
pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove

ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Prebold lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
V. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški
davka na promet z nepremičnino ter notarski
stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
VI. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312
Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 15. marca 2010, do 12. ure.
VII. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold, pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel.
03/703-64-07.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Prebold: http://www.prebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Prebold.
Občina Prebold
Št. 478-0-0062/2009
Ob-1743/10
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 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0007/2009, z dne 1. 7.
2009 Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
in izvira mineralne vode
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ:
SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379,
407, 419, 420, 421, 424, 425, 430/2, 431/2,
433/2, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2 in
442, pripisanih pri zk. vl. št. 244, vse k. o.
Kotlje, v skupni izmeri 16.940 m2, ki predstavljajo kompleks »Rimski vrelec«.
3. Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča, v izmeri 16.940 m2 in objekte,
v izmeri 1.168,97, ki v naravi prestavljajo:
hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča
in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vrtine
z izvirom in akumulacijo zdravilne mineralne
vode. Za vodne vire ima občina vodno pravico, ki je tudi predmet prodaje.
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4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb za kompleks
Rimski vrelec«.
6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati oziroma ponudnik izpolnjuje in sprejema
naslednje pogoje:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine), potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navedbo
ponujene cene.
– Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti ponudbo najkasneje
do 26. 4. 2010, v zaprti ovojnici, na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Rimski vrelec
– ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen naslov pošiljatelja. V primeru
konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ti ponudniki
morajo predložiti sklenjen akt o skupnem
nastopu, v katerem imenujejo poslovodečega v skupni ponudbi. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
– Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in
izpolnjevanju obveznih pogojev.
7. Obvezni pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati, so:
a) Izhodiščna vrednost nepremičnine, ki
je za prodajalca sprejemljiva, je 690.000
EUR.
b) Kupec se zaveže, da bo zagotovil
ustrezno obliko zavarovanja za izkazovanje
resnosti in sposobnosti za zahtevane pogoje in ponujeno vsebino – to so predvidena
vlaganja za zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je ponudil v ponudbi ali pa bo
izročil nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv, ki je izdana s strani prvovrstne banke
ali zavarovalnice v višini 800.000 EUR za
obdobje 5 let za njega oziroma njegovega
pravnega naslednika.
c) Kupec se zaveže, omogočiti minimalni dostop in vzdrževanje izvira mineralne
vode. V ta namen mora ponudnik v ponudbi
navesti način koriščenja in vzdrževanja vodnega vira.
Minimalni investicijski vložek je 400.000
EUR.
d) Najkasnejši rok za pričetek gradnje je
3 leta od podpisa pogodbe.
e) Najkasnejši rok za pričetek obratovanja je 5 leto od podpisa pogodbe.
f) Namembnost lokacije za namembnost
turizma in rekreacije za vsaj 10 let od začetka obratovanja.
g) Kupec mora predložiti poslovni načrt
ali izvleček le-tega, ki bo vseboval mini-

tni strani www.ravne.si ali osebno v ponedeljek, torek in četrtek, od 7.30 do 10. ure in od
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in
od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10.
ure in od 11. do 13. ure, v tajništvu župana,
na tel. 02/82-16-009 (Katja Burja). Ogled je
možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si.
15. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kadarkoli prekine postopek in ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov in jim ni
dolžan povrniti nobenih nastalih stroškov.
16. Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za
javnost, bo dne 29. 4. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

malne vsebine, ki so ocenjevane v merilih
tega razpisa.
8. Merila: Izbor najugodnejše ponudbe
bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri
vseh kriterijih se bo najboljša ponudba ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega kriterija, najslabša pa z 0 točk.
Vse ostale vmesne vrednosti se računajo
na osnovi linearne interpolacije.
a) Višina kupnine: največ 25 točk.
b) Višina vloženega kapitala v adaptacijo
ali novogradnjo: največ 30 točk.
c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega
bo ocenjevano:
– število dnevnih obiskovalcev po investiciji,
– število novoustvarjenih delovnih mest,
– dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe,
– skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje,
d) število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ
15 točk.
Največje skupno število točk je 100. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval obvezne
pogoje in bo izbral največje število točk.
9. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla. Rok za plačilo
kupnine je skladno s 37. členom Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin 8 dni od sklenitve pogodbe. Možno
je obročno plačilo, pri čemer mora biti neplačan del zavarovan z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah bo Občina Ravne na Koroškem kupcu izdala po prejemu celotne
kupnine.
10. Ponudba mora biti veljavna do 24. 6.
2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
11. V primeru prejema več enakovrednih
ponudb (enako število točk) se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo dodatna
pogajanja.
12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za predmet tega razpisa. Prodajalec lahko
prekine in razveljavi postopek prodaje do
podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine, dobijo pa
vrnjeno varščino.
13. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno,
– po formalnem pregledu ponudb bodo
ocenjevane in obravnavane ter upoštevane
samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja ponudb,
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
14. Informacije o predmetu prodaje in
ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe
za nakup lahko interesenti pridobijo na sple-
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Št. 411-32/2009-49
Ob-1745/10
Mestna občina Novo mesto na podlagi
29. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 Odločba US in 100/09; v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s posamičnim programom upravljanja z nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Novo mesto,
št. 411-32/2009 z dne 13. 1. 2010 objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev
stavbne pravice za izgradnjo
objekta A3 »Poslovni objekt
s parkirno hišo pri Zdravstvenem
domu Novo mesto« po metodi zbiranja
ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišč: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, ki jo zastopa župan Alojzij Muhič.
2. Opis predmeta javnega poziva za pridobitev stavbne pravice
Z javnim pozivom se ponudnike vabi
k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice, za izgradnjo garažne hiše s poslovnimi prostori na območju UN Zdravstveni
kompleks Novo mesto na zemljiščih v lasti
Mestne občine Novo mesto.
Stavbna pravica je pravica, na podlagi
katere lahko upravičenec zgradi objekt in
ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem.
Objekt bo zgrajen na delu zemljišč:
– s parcelno št. 636/1 in 636/2,
– s parcelno št. 637/1 in 637/2,
– s parcelno št. 638,
– s parcelno št. 639,
– s parcelno št. 643/1, 643/2 in 643/3,
– s parcelno št. 646/1, 646/2 in 646/3,
– s parcelno št. 647/1, 647/2 in 647/3,
– s parcelno št. 648/1,
– s parcelno št. 649/1,
– s parcelno št. 650/3, 650/4 in 650/5,
– s parcelno št. 651/1,
vse k.o. Kandija.
Skupna površina izvrševanja stavbne
pravice na zgoraj naštetih parcelah je določena z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS,
št. 48/08, v nadaljevanju: UN) za gradnjo
objekta A3.
Namen ustanovitve stavbne pravice je:
– izgradnja poslovnega objekta s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto, na parc.št. 636/1, 636/2, 637/1, 637/2,
638, 639, 643/1, 643/2, 643/3, 646/1, 646/2,
646/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648/1, 649/1,
650/3, 650/4, 650/5 in, 651/1, k.o. 1483
Kandija, v obsegu, kot ga določa »UN Zdravstveni kompleks Novo mesto« (Uradni list
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RS, št. 48/08, v nadaljevanju UN) za gradnjo
objekta A3, ki obsega tudi ureditev dostopne
poti ter okoliških funkcionalnih prostorov in
površin,
– zagotovitev javnih parkirnih mest, ki
bodo dostopna vsem pod enakimi pogoji in
– zagotovitev poslovnih površin za namen zdravstvene oziroma lekarniške ter
spremljajočih dejavnosti.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega poziva je pridobitev
stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pri
čemer pa stavbna pravica dejansko nastane
šele z vpisom v zemljiško knjigo.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo vrednosti stavbne pravice za 30 let za potrebe tega javnega
poziva znaša najmanj 50.000,00 EUR/leto,
kar predstavlja minimalni pogoj občine.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v postopku pridobivanja ponudb.
Imetnik stavbne pravice bo del nadomestila za stavbno pravico, in sicer prvi
letni obrok nadomestila, v višini najmanj
50.000,00 EUR plačal v 30 dneh od podpisa pogodbe, preostali del nadomestila pa
v 29 letnih obrokih, pri čemer letni obroki
nadomestila zapadejo v plačilo vsako naslednje leto na dan 31.3. in se plačujejo za
tekoče leto.
V letno izhodiščno nadomestilo je vključen davek na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.
Način in plačilo nadomestila predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da več ponudnikov s popolnimi ponudbami doseže enako število točk, se
med njimi, skladno z 29. členom ZSPDPO,
izvedejo pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje stavbne
pravice
Stavbna pravica se po tem javnem pozivu ustanovi za 30 let.
6. Podrobnejše informacije in ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva
Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
naslovijo na elektronski naslov: mestna.
obcina@novomesto.si z oznako »Ponudba
za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo
objekta A3 – Poslovni objekt s parkirno hišo
pri Zdravstvenem domu Novo mesto«.
Naročnik bo dne 10. 3. 2010, ob 12.
uri na predmet tega poziva organiziral informativni dan, na naslovu Mestne občine
Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto,
v dvorani občinskega sveta v 1. nadstropju.
Organiziran bo tudi ogled nepremičnin, ki so
predmet stavbne pravice.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 5.000,00 EUR na transakcijski račun proračuna Mestne občine Novo mesto,
št. SI56 01285 0100015234 z navedbo namena »plačilo varščine stavbna pravica«.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb, oziroma po podpisu pogodbe
o ustanovitvi stavbne pravice z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice
v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
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Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno
pravico Poslovni objekt s parkirno hišo pri
Zdravstvenem domu Novo mesto«, najpozneje do 7. 4. 2010, do 12. ure v vložišču
Mestne občine Novo mesto na naslovu: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, Slovenija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudba mora biti pripravljena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in obrazci, vključno
z dokazilom o vplačilu varščine. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani osebe, ki
je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in
žigosani. Priloge, ki so obvezni sestavni del
ponudbe, so navedene pod točko 4. razpisne dokumentacije.
Zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi osebno
v vložišču Mestne občine Novo mesto na
naslovu: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan v času uradnih ur,
do izteka razpisnega roka. Ostali podatki
o nepremičninah, investicijski dokumentaciji
investicijskega projekta (DIIP) so na istem
naslovu dostopni kot informacija javnega
značaja.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Razpisna dokumentacija bo posredovana na poziv zainteresiranih ponudnikov na
zaprošeni elektronski naslov.
8. Drugi pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo fizične
in pravne osebe. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o vplačilu varščine v višini
5.000,00 EUR.
Stavbno pravico lahko pridobi pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pridobijo stavbno
pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnino z vsemi bremeni.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo moral izbrani ponudnik
v roku 30 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer
se šteje, da je od ponudbe odstopil.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
9. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, pri čemer
se vsebina prispelih ponudb v skladu z drugo točko prvega odstavka 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06
– ZDavP-2) obravnava kot poslovno skrivnost.
Odpiranje ponudb bo izvedeno dne 7. 4.
2010 ob 13. uri, na naslovu Seidlova cesta
1, v sejni dvorani v drugem nadstropju.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
V primeru, da bo komisija pri pregledu
ponudb ugotovila, da ponudba ne vsebuje
dokumentacije, zahtevane pod točkami 4.4.,

4.5., 4.6., 4.7. in 4.10. razpisne dokumentacije javnega poziva, bo ponudnik pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Ponudnik bo k dopolnitvi pozvan na njegov elektronski naslov in
preko telefaksa. Rok za dopolnitev ponudbe
bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
V primeru, da ponudnik v postavljenem roku
ne dopolni ponudbe, se ponudba takega
ponudnika zavrže.
Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem
roku ali pravočasno ponudbo, ki ne bo vsebovala dokumentacije, zahtevane pod točkami 4.1., 4.2., 4.3., 4.8. in 4.9., bo komisija
izločila in o tem obvestila ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni po dnevu odpiranja ponudb.
10. Pristojni organi: pristojni organ za
vodenje postopka javnega poziva je komisija imenovana s strani župana. Na podlagi
izvedenega javnega poziva sprejme sklep
o izbiri imetnika stavbne pravice župan.
11. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina Novo mesto lahko kadarkoli
ustavi postopek oddaje stavbne pravice in
sklenitve pravnega posla.
Mestna občina Novo mesto
Št. 2/2010
Ob-1746/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09)
javno zbiranje ponudb
za oddajo strehe poslovnega objekta
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema: predmet najema je
238 m2 strehe poslovnega objekta, na naslovu Titov trg 1, Velenje, ki stoji na parc.
št. 2520, k.o. Velenje, z namenom namestitve mikro fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: MFE).
III. Izhodiščna najemnina: najemnina se
zaračunava glede na proizvedeno električno
energijo (brez DDV, ki bremeni najemnika).
V najemnino niso vključeni stroški tekočega
vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Streha poslovnega objekta, v izmeri
238 m2 se oddaja za čas dvajset let od sklenitve najemne pogodbe. Po izteku najemne
pogodbe postane vgrajena oprema last najemodajalca. Streha poslovnega objekta se
odda v najem, tako da najemnik sam namesti MFE, pri čemer mora postavitev objekta
na strehi biti izvedena tako, da omogoča
najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, hkrati pa ne vplivati na estetiko
objekta. Najemodajalcu mora biti omogočen
prehod za vzdrževanje naprav, ki se nahajajo na terasi (strelovodi, zračniki, inštalacije odvodnjavanja, antene). Najemnik ima
ob vsakem času pravico dostopa do MFE,
da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno
obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo najemnik
izvedel tako, da ne bo motil najemodajalca
in ostalih uporabnikov. Pravica vzdrževati
MFE obsega izvedbo vseh del, s katerimi
se ohranja MFE v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno rabo. Najemodajalec
se zavezuje omogočiti najemniku mirno in
neovirano rabo strehe, ki je predmet najema

14 / 26. 2. 2010 /

405

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

in dostopa do predmeta najema. S podpisom najemne pogodbe bo najemodajalec
dal najemniku soglasje k uporabi prostora
za krmiljenje MFE. Shema postavitve MFE
je priloga temu razpisu (Priloga: Shema postavitve MFE).
2. MFE mora ustrezati tehnični specifikaciji, ki so razvidne iz priloge (Priloga:
Tehnična specifikacija).
3. Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
5. Izbrani najemnik je dolžan plačevati
najemnino v roku 8 dni po prejemu računa
najemodajalca. DDV bremeni najemnika.
Plačilo letne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. Najemnina znaša določen% od proizvedene električne energije
v €, ki se določi po izboru najugodnejšega
ponudnika.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu
lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani
za proizvodnjo električne energije.
b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe-potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe-izpis iz AJPES).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 100 €, na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411 pri
Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino in skupno moč
sistema na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 5).
– Reference (priloga št. 6)
– Natančna specifikacija vgrajene opreme v foto napetostni sistem.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411 v višini izho-

prodaja brez treh etažnih delov. Iz prodaje
so izločeni naslednji deli: stanovanje z ident.
št. 882-102-1 in toplotna podpostaja z ident.
št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje z ident.
št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju glavne
zgradbe. Na lokaciji je možna stanovanjska
in mirna poslovna dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– Ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, parcelacije,
cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
234.082,82 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lah-

diščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104010.
– Pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. 3. 2010 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba – javni razpis za najem
strehe poslovnega objekta«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena letna najemnina in moč sistema (največ 70 točk).
2. Reference (največ 30 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 7
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne
15. 3. 2010 ob 13. uri, v sejni sobi št. 55/4.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobne informacije za pripravo ponudbe na elektronskem naslovu najemodajalca:
bojan.campa@velenje.si. Ogled objekta je
možen vsak delovni dan med 9. in 13. uro,
ob predhodni najavi na GSM: 041/635-206.
Mestna občina Velenje
Št. 352-80-0006/2006-203
Ob-1747/10
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 in 94/07)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem, št. 032-0-0012/2008, z dne
24. 9. 2008 Občina Ravne na Koroškem
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, del
poslovne stavbe na naslovu Gledališka ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem, z ident.
št. 882-102-3 in 882-102-4, z neto tlorisno
površino 880,29 m2, ki stoji na zemljišču
parc. št. 126/5, k. o. Ravne, s pripadajočim
zemljiščem, parc. št. 128 v izmeri 1271 m2 in
parc. št. 126/4 v izmeri 866 m2, k. o. Ravne.
Celoten objekt je vpisan v kataster stavb,
sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se
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ko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek, od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel.
02/821-60-36. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3.
2010, ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1748/10
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), Letnega program
prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2010, Posamičnega
programa ravnanja stvarnega premoženja,
Občina Pivka z dne 15. 1. 2010, in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine z dne 16. 2. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100,
faks 05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt, na naslovu Kolodvorska cesta 19 v Pivki, s pripadajočimi zemljišči, in sicer:
– parcelna št. 237/19, stavbišče, v izmeri
385 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova vas,
– parcelna št. 237/22, dvorišče, v izmeri
627 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova
vas ter
– stavbna parcela št. 237/16, v izmeri
359 m2, vpisana v vl. št. 917, k.o. Radohova vas.
Zemljiškoknjižni lastnik navedenih nepremičnin je Občina Pivka.
Predmet prodaje so vsa zgoraj navedena
zemljišča skupaj. Skupna površina kompleksa znaša 1371 m2, od tega poslovno stanovanjski enonadstropni objekt 385 m2, ostalo
so funkcionalne površine. Skupna uporabna
tlorisna površina poslovno stanovanjskega
objekta znaša 878,44 m2.
V pritličju poslovno stanovanjskega
objekta se nahaja poslovni prostor, v izmeri
46,64 m2, vpisan v vl. št. 646/2, k.o. Petelinje, ki je v zasebni lasti in ni predmet prodaje po tem razpisu.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni, po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet prodaje znaša 191.880,00 EUR.
Kupec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca, nosi kupec.
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6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri
Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine Kolodvorska 19«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– originalno dokazilo s strani banke ali
druge finančne organizacije o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv
banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka 15. 3. 2010 do 10. ure, na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb –
Kolodvorska 19 – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v ponedeljek, dne 15. 3.
2010, ob 12.30, v prostorih Občine Pivka.
Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.

12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 352-4/2010-1
Ob-1749/10
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranja ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem za
določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem:
1.1. triinpolsobno stanovanje št. 26,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino
350,00 EUR,
1.2. trisobno stanovanje št. 11, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ljubljanska 27, Postojna, s površino
65,47 m2, za izhodiščno najemnino 290,00
EUR.
Stanovanji se oddajata v najem za dobo
petih let z možnostjo podaljšanja najemne
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji,
ki jih natančneje določa najemna pogodba.
Stanovanje pod točko 1.1. je vseljivo takoj po plačilu varščine in sklenitvi najemne
pogodbe.
Stanovanje pod točko 1.2. bo vseljivo
predvidoma v mesecu marcu ali aprilu 2010
in se oddaja opremljeno, pri čemer se vgrajena stanovanjska oprema ocenjuje v vrednosti 8.000 EUR.
2. Razpisni pogoji:
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodki prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
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presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro
V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri
oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja
višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
najem stanovanja pod točko 1.2. bodo imeli
prednost ponudniki, ki se bodo s pisno izjavo, priloženo k ponudbi zavezali k sklenitvi dogovora z dosedanjim najemnikom
stanovanja o odkupu vgrajene stanovanjske
opreme.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno srede, 10. 3. 2010, do 12. ure,
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni,
po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo pisno obveščeni najpozneje
v roku 15 dni, po sprejemu odločitve o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodbe,
in sicer v roku 8 dni, od pravnomočnosti
sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne
sklene najemne pogodbe v roku, se šteje
da je odstopil od ponudbe in se najemna
pogodba lahko sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 476-13/2008/127
Ob-1752/10
Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike
Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3. točke drugega odstavka 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
46. in 48. člena Uredbe o prodaji in dru-
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gih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09 – odločba
US) in 2. člena Odloka o Programu prodaje
državnega finančnega premoženja za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 97/09) objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi, ki je v lasti
Republike Slovenije, in sicer:
Zap.
št.

Matična
številka

1

5143802

2

1459481

3

1459481

4

5403693

5

5385334

6

1451596

7

5420792

8

1318284

9
10
11

5111153
5141966
5048591

12

5968429

13

5733073

14

5103126

15

1754955

Pravna oseba

CESTNO PODJETJE KRANJ,
DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE
IN GRADNJO CEST, D.D.
EMONA – FARMA IHAN
DRUŽBA POOBLAŠČENKA,
D.D.
EMONA – FARMA IHAN
DRUŽBA POOBLAŠČENKA,
D.D.
FARME IHAN, D.D.
GEA COLLEGE, D.D.,
POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE
KOROŠKA TRGOVINA, D.D.
KRS – KABELSKO
RAZDELILNI SISTEM
ROTOVŽ, D.D.
LAMETA, DELNIŠKA DRUŽBA
POOBLAŠČENKA, D.D.
METALKA TRGOVINA, D.D.
PERUTNINA PTUJ, D.D.
PIVOVARNA UNION, D.D.
TRDNJAVA I HOLDING,
FINANČNA DRUŽBA, D.D.
TELEMACH TABOR,
ŠIROKOPASOVNE
KOMUNIKACIJE, D.D.
INLES RIBNICA, D.D.
SIVENT, DRUŽBA
TVEGANEGA KAPITALA, D.D.,
LJUBLJANA

Št. delnic
za prodajo

Simbol
vrednostnega
papirja

366

CKRG

1.346

EIPA

1.250

EIPB

737

EIHG

10

GEAL

209

∕

88

KSRR

544

∕

12
60
11

MTGG
PPTG
PULG

189

TR1R

3

KSTG

20.465

IHPG

1

SING

2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ponujeno ceno − izražena mora biti
s točno določenim zneskom v evrih.
b) Način in rok plačila − nakazilo mora
biti v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe. Če kupnina ni pravočasno plačana, prodajalec odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim
ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe − ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
3. Prenos imetništva:
– V primeru prodaje paketa delnic bo
prodajalec v roku 3 delovni dni po prejetju dokazila, da je kupec v celoti poravnal
kupnino, izdal nalog za preknjižbo delnic
na kupca.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega
(ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni
starejši od 30 dni.
5. Komisija bo ponudbe pregledala in
ocenila na podlagi kriterijev, ki so nave-
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deni kot elementi ponudbe v 2. točki tega
razpisa. O izboru najboljšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni po končanem
postopku.
6. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic oziroma poslovnih deležev
(navesti firmo družbe) – Ne odpiraj!« najpozneje do ponedeljka, 22. marca 2010,
do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega razpisa
nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa Republika
Slovenija ni zavezana k sklenitvi pogodbe
o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delovni dan, od 13. do 15. ure, pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79, ali Nevenki Brecelj Popović, tel. 01/369-64-25.
Ministrstvo za finance
Ob-1792/10
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje
Stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje št. 34, v 8. nadstropju (zasedeno), s površino 66,85 m2
s kletjo, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 707/7, k.o. Vič (1723),
z ident. št. 1723/2472/34, vpisano v zk vložku št. 3761/34 kot nepremičnina 67.E in
68.E, (tablica Mors 23739).
a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 126.500,00 eurov.
2. Dvosobnega stanovanja št. 208, v 1.
nadstropju (zasedeno), s površino 64,86 m2
s kletjo v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 26,
stoječe na parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja
Šiška (1739), z ident. št. 1739/1169/13, (tablica Mors 24668).
a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 130.500,00 eurov.
3. Trisobno stanovanje št. 909, v 9. nadstropju (zasedeno), s površino 79,30 m2
s kletjo, Ljubljana, Klopčičeva 4, stoječe na
parc. št. 951/40, k.o. Dravlje (1738), z ident.
št. 1738/2134/162, vpisano v zk podvložku
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št. 2717/138 kot nepremičnina 162.E. (tablica Mors 24047).
a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 156.300,00 eurov.
4. Vrstna stanovanjska hiša (zasedeno),
s skupno površino 139,80 m2 v Ljubljani
– površina pod stavbo 96 m2, Privškova
ulica 1 (prej Litijska cesta 62 a) ter dvorišče, v izmeri 82 m2, obe stoječi na parc.
št. 444/11, k.o. Štepanja vas (1732), zk vložek št. 1149, z ident. št. 1732/925/1. (tablica
Mors 24805).
a) Ogled hiše: 15. 3. 2010 od 8. do 9.
ure.
b) Izklicna cena: 230.500,00 eur.
5. Garsonjera (prazna), z ident. št. 9.E
(cela id. št. 1772/1484/9), št. 9, v II. nad.,
etaža IV., v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Osenjakova ul. 12,
Ljubljana, ležeči na parc. št. 1605 in 1601,
podvložek 2151/9, k.o. Slape (1772) letnik
1988, (tablica Mors 24755).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 10.
do 11. ure, 15. 3. 2010 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11,
v II. nad., v izmeri 63,43 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a,
Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2,
k.o. Ilirska Bistrica letnik 1978, Iden.
št. 2525/926/0 (tablica Mors 25030).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do
10. ure, 15. 3. 2010 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 52.820,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nad., v izmeri 75,79 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
id št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors
25795).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od
11.30 do 12.30, 15. 3. 2010 od 9.30 do
10.30.
b) Izklicna cena: 51.680,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
v PR, v izmeri 67,70 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
id št. 2501/648/, letnik 1952, (tablica Mors
25790).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od
11.30 do 12.30, 15. 3. 2010 od 9.30 do
10.30.
b) Izklicna cena: 55.195,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id.
št. 2392/966/11), št. 10 v II. nad., v izmeri
56,19 m2 in ident. št. 24.E, klet št. K 10, (cela
id. št. 2392/966/24), v stanovanjski stavbi,
na naslovu Bevkova 1, Ajdovščina, ležeči
na parc. št. 1275/29, podvložek 1607/12,
k.o. Ajdovščina (2392) letnik 1978, (tablica
Mors 20899).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od
13.45 do 14.45, 15. 3. 2010 od 13.45 do
14.45.
b) Izklicna cena: 76.285,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nad., v izmeri 74,89, s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 874,
zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392) letnik 1960,
(tablica Mors 25262).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od
11.15 do 12.15, 15. 3. 2010 od 11.15 do
12.15.
b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR.

11. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 10, v II. nad., v izmeri 56,91 m2 s kletjo
v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc.
št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/
letnik 1971, (tablica Mors 25212).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do
10. ure, 15. 3. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v I. nad., v izmeri 57,23 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta
3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1,
k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971,
(tablica Mors 25226).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do
10. ure, 15. 3. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nad., v izmeri 85,19 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Na Livadi 3,
Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o.
Ajdovščina id št. 2392/452/ letnik 1955, (tablica Mors 25282).
a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od
12.30 do 13.30, 15. 3. 2010 od 12.30 do
13.30.
b) Izklicna cena: 67.260,00 EUR.
B. Objekti:
1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.
št. 2069/1, posl. st., v izmeri 3 m2, dvorišče, v izmeri 16.713 m2, parc.št. 2071, posl.
st., v izmeri 5241 m2, parc.št. 2072, posl.
st., v izmeri 1.966 m2, in 1/2 sorazmernega
deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri
1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra
k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 1.223.000,00 eurov.
2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.
št. 2069/2, dvorišče, v izmeri 8.591 m2,
parc.št. 2076, posl. st., v izmeri 87 m2,
parc.št. 2077, posl st., v izmeri 84 m2,
parc.št. 2078, posl. st., v izmeri 559 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310),
do celote.
a) Izklicna cena: 263.000,00 eurov.
3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.
št. 2069/4, dvorišče, v izmeri 3.157 m2, parc.
št. 2068, posl. st., v izmeri 852 m2, 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova
vas, (šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 271.000,00 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi Občine Brežice, št. 35010-850/2009 z dne 7. 10. 2009
izhaja, da se stavbna zemljišča v Brežicah
nahajajo na območju gospodarske cone in
da so objekti in okoliši objektov posebnega
pomena za obrambo.
Ogled nepremičnin je možno izvesti samostojno ali ob predhodni najavi z vodenjem, na tel. 041/397-954.
4. «Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«,
objekta (ID 984, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče, v izmeri
376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1)
s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st., v izmeri
1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe
1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt,
v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela
stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče, v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče, v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela
stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče,
v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625) vse
ZKV 1798.
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(Občina je pooblastila Ministrstvo za
obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin
v celoti, kontaktna oseba za ogled je dosegljiva na tel. 01/837-2028 za predhodno
najavo ogleda).
a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ribnica, št. 3501-0400/2009 z dne 1. 9.
2009 izhaja, da so navedena zemljišča –
centralne funkcije v naselju in se nahajajo na
območju javne infrastrukture R7/CI, da parc.
št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št. 7/4 leži
v varnostnem pasu državne ceste.
Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1
in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc.
št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9,
2/8, 2/6 in 2/5 za vse v širini 4 m od meje
z navedenimi parcelami. Stvarna služnost
v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj oziroma hiše si lahko le-ta ogledajo ob določenih
terminih, ki so navedeni ob samem stanovanju oziroma hiši.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 1. 3.
2010 do 24. 3. 2009 na tel. 01/471-22-13
med 8. in 11. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo prednost pri nakupu, da
se jih vpraša ali tudi oni kupijo stanovanje po
najvišji ceni, ki je ponujena.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,

pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje in da ima poravnane vse
zapadle obveznosti za predmetno stanovanje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 24. 3. 2010 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-25/3/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe:
Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US 100/09). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 25. 3.
2010 ob 11. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

sklic 18 19119-7141998-64000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,00 EUR do 100.000,00 EUR za
100,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 200.000,00
EUR za 200,00 EUR,
– od 200.000,01 EUR do 300.000,00
EUR za 300,00 EUR,
– od 300.000,01 naprej za 400,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-64000
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št.,
nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2009-3
Ob-8687/09
Pravila Sindikata KNSS Neodvisnost
– konfederacija novih sindikatov Slovenije – Sindikat A/R Gornja Radgona,
s sedežem Ljutomerska cesta 29, 9250
Gornja Radgona, ki so v hrambi pri Upravni
enoti Gornja Radgona na podlagi odločbe,
št. 028-36/1993-03 z dne 16. 11. 1993 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 36, se z dnem 6. 1. 2010
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2010-5
Ob-1533/10
Pravila sindikata podjetja Termit Domžale, Obrat Ihan, s sedežem Selo pri Ihanu 25, 1230 Domžale, ki so v hrambi pri
Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe
št. 02800-25/93-1 z dne 18. 5. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 26, se z dnem 1. 2. 2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov. Matična
številka sindikata je 1390961000.
Št. 101-8/2009-6
Ob-1614/10
Pravila sindikata podjetja Elektromaterial Lendava – Neodvisnost – Konferenca novih sindikatov Slovenije (KNSS),
Kolodvorska 8, 9220 Lendava, vpisana
v evidenco sindikatov in sprejeta v hrambo
pri Oddelku za občo upravo, upravne naloge
in skupne zadeve Upravne enote Lendava
pod številko 39, se dne 21. 12. 2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1688/10
Ime medija: Pil.
Ime medija: Plus.
Ime medija: Cicido.
Ime medija: Ciciban.
Ime medija: Gea.
Ime medija: Moj planet.
Ime medija: Mini moj planet.
Ime medija: Cici zabavnik.
Ime medija: Reader's Digest Slove
nija.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Zvon Dva Holding, d.d., Slovenska
17, Maribor (delež 69,04%).
Imena članov uprave izdajatelja: Peter
Tomšič (predsednik uprave), Andrej Cunder
(član uprave), Marko Ručigaj (član uprave).
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Magdalena Gregorc in Damjan Švara.
Ob-1689/10
Ime medija: Finance, Moje Finance,
Manager, Medicina danes, finance.si,
mojevro.si, pkp.si, finance-akademija.si,
medicinadanes.si,
medicina-danes.si,
mojefinance.si, najbogatejsislovenci.si,
manager-on.net.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.
Naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business Press AB, Torsgatan 21,
Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100%.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, Tina Česen.
Ob-1690/10
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– Krat d.o.o., Ulica Klementa Juga 10,
5250 Solkan: osnovni vložek = 38.263,42
EUR ali 27,22% poslovni delež,
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici: osnovni vložek = 21.198,11 EUR ali
15,08% poslovni delež,
– Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210
Deskle: osnovni vložek = 27.973,63 EUR ali
19,9% poslovni delež,
– Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina: osnovni vložek = 27.973,63
EUR ali 19,9% poslovni delež,
– Cestno Podjetje Nova Gorica d.d.,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica:
osnovni vložek = 8.378,03 EUR ali 5,96%
poslovni delež.
Direktor: Nataša Nardin.
Ob-1691/10
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o medijih objavlja družba Radio

Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
Loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426
ŽIRI – 6,608%,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220
Škofja Loka – 9,223%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223
Poljane – 6,608%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226
Žiri – 6,608%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33, 4205
Preddvor – 5,608%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,642%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 32,793%.
b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-1692/10
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: Medij se financira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko
distributerja) in z trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: Medij je v 100 odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: Medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
Ob-1693/10
Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris
Peric, Branimir Štrukelj, Borut Rismal, Robert Botteri, Marcel Štefančič.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5-odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o., Partizanska 75/a,
Sežana, Andrej Klemenc, Ulica Gubčeve
brigade 39, Ljubljana.
Ob-1717/10
Družba Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 z dne 26. 10. 2006) objavlja naslednje podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj
5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Adria Media Holding GmbH,
Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria Media
International AG, Schönaugasse 64, Graz,
Avstrija;

– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.
Št. 1602/10
Ob-1718/10
Ime medija: motosvet.com.
Izdajatelj: TUN d.o.o., Bevkova 8, 3320
Velenje.
Družbenika: Seme Gregor, C. v Bevče
13, 3320 Velenje (50%), Peter Baloh, Goriška c. 33, 3320 Velenje (50%).
Direktor družbe: Gregor Seme.
Člana skupščine: Gregor Seme, Peter
Baloh.
Ob-1729/10
Ime medija: Reporter.
Izdajatelj: Prava smer d.o.o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Boštjan Kreft, Prelovčeva ul. 3, 5280 Idrija.
Člani uprave izdajatelja: Boštjan Kreft,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: izdajatelj nima nadzornega sveta.
Ob-1757/10
Ime medija: Kamniški občan.
Izdajatelj: Bistrica d.o.o. Kamnik, Ljub
ljanska cesta 3/a, 1241 Kamnik.
Lastništvo – več kot 5% kapitala in upravljalskih pravic: Saša Mejač, Pot v Rudnik
15, Kamnik, Anita Mejač, Pot v Rudnik 15,
Kamnik.
Zakoniti zastopnik: Anita Mejač, Saša
Mejač, direktor.
Ob-1759/10
Ime medija: TV Galeja.
Izdajatelj: Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 4/a, 6250 Ilirska
Bistrica.
Ustanovitelja: Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4/a, 6250 Ilirska Bistrica – 72,5%,
Dušan Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica – 27,5%.
Direktor: Miloš Valenčič.
Ob-1760/10
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja, Stop,
Moj mikro, Smrklja, Lady križanke, Naša
žena, Ljubezenske zgodbe Barbare Cartland, Kih, Modna, Ambient, Rože in vrt,
Pri nas doma, Lepa in zdrava, Obrazi.
Izdajatelj: Delo revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Monera trgovsko podjetje d.o.o., Tabor 4,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Matej Raščan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Raščan, Slavica Raščan, Jelka Sežun.
Ob-1778/10
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Bojan
Korsika (60%), Jasna Slapničar Korsika
(40%).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
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Ob-1779/10
Ime medija: SIP TV – televizija skupnih
internih programov občin Spodnjega Podravja.
Izdajatelj medija: Branko Veselič s.p.
Naslov – sedež medija: Markovci 43,
2281 Markovci; PE Dornava 116d, 2252
Dornava.
Glavni urednik medija: Branko Veselič.
Organi upravljanja in nadzorni organ izdajatelja: so predstavniki občin; Destrnik –
Miran Čeh, Dornava – Rajko Janžekovič,
Markovci – Jože Bezjak, Videm – Janez
Merc, Gorišnica – Vekoslav Čagran, Hajdina – Luka Huzjan, Lenart – Janez Kramberger.
Ob-1789/10
Medij: Televizija ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o.,
Loke pri Zagorju 22, Kisovec, direktor Boštjan Vidmar.
Lastnik: Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake.
Ob-1791/10
Medij: Pomurski mesečnik (elektronska publikacija).
izdajatelj: Društvo za prepih znanja in
informacij Vöter, Gregorčičeva ulica 6, 9000
Murska Sobota.
Lastniški deleži: ni lastniških deležev.
Odgovorna oseba: Mirjana Ropoša,
predsednica društva.
Odgovorna urednica: Renata Zadravec.
Ob-1797/10
Medij: Play TV.
Zvrst: televizijski program.
Izdajatelj: UPC d.o.o., Breg 10, 1000
Ljubljana.
Direktorica in lastnica s 100% deležem
izdajatelja: Marija Marino, Kandrše 18, 1252
Vače.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1780/10
Podjetje Edita Mahić s.p., Potrčeva cesta
23, 2250 Ptuj, matična številka 1465341,
v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja, da namerava
izvesti statusno preoblikovanje podjetnika
s prenosom podjetja na prevzemno družbo
Volper d.o.o., Razlagova ul. 22, 2000 Maribor, v skladu s 673. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Presečni dan prenosa podjetja je 28. 2.
2010.
Edita Mahić s.p.
trgovina

Sklici skupščin
Št. 10000001
Ob-1732/10
Uprava družbe Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89,
Ihan, Domžale na podlagi zahteve delničarja
družbe ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in
78. člena Statuta družbe sklicuje
izredno skupščino družbe,
ki bo dne 5. 5. 2010 ob 12. uri na sedežu
družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine odvetnika Dušana
Korošca ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja družbe EmonaFarma Ihan družba pooblaščenka d.d. se na
podlagi 318. člena ZGD-1 imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Ljubljana, ki naj preveri vodenje naslednjih
poslov:
a) pridobitev delnic Farme Ihan d.d.,
Domžale s strani Emona-Farma Ihan družba
pooblaščenka d.d. kot pridobitelja od družbe
Neos d.o.o. Ljubljana kot odsvojitelja v letu
2008,
b) opravljanje in zaračunavanje storitev
s strani Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Domžale odvisni družbi Farme
Ihan d.d., Domžale ter njenim odvisnim družbam VOA d.o.o., Domžale, GO-KO d.o.o.,
Kočevje, Farme Ihan–MPR d.o.o., Domžale,
FI-EKO d.o.o., Domžale, Ihan Beograd d.d.,
Novi Beograd, Meso Kamnik d.d., Kamnik,
Litijska mesarija d.d., Šmartno pri Litiji,

c) dokapitalizacije družbe Farme IhanMPR d.o.o., Domžale s strani družbe Farme
Ihan d.d., Domžale v letu 2007,
d) pridobitev deleža družbe Farme Ihan
d.d., Domžale v Litijskih mesarijah d.d.,
Šmartno pri Litiji,
e) odsvojitev deleža v družbi FI-EKO
d.o.o., Domžale s strani družbe Farme Ihan
d.d., Domžale kot odsvojitelja družbi Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
kot pridobitelju v letu 2008,
f) prevrednotenje nepremičnin v letu
2008 v skupini podjetij, v katero sodi Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.,
Domžale kot obvladujoča družba, njena odvisna družba Farma Ihan d.d., Domžale ter
njena odvisna družba VOA d.o.o., Domžale,
GO-KO d.o.o. Kočevje, Farme Ihan–MPR
d.o.o., Domžale, FI-EKO d.o.o., Domžale,
Ihan Beograd d.d., Novi Beograd, Meso Kamnik d.d., Kamnik, Litijska mesarija d.d.,
Šmartno pri Litiji.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje
se z dnem skupščine izvoli Marta Zajec in
Tone Kavka.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d. v predlaganem
besedilu, ki zajemajo uskladitev z novelo
ZGD-1C. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008.
Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča
notarja Mira Bregarja, da izvede uskladitve
statuta ter izdela čistopis Statuta.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno
ali po pošti na sedež družbe najpozneje do
2. 5. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno
v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni

po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled
na voljo na sedežu družbe Breznikova 89,
Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
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Zavarovanja terjatev
SV 92/10
Ob-1684/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 92/10 z dne 16. 2.
2010 je bila nepremičnina, stanovanje št. 4,
v I. nadstropju, v izmeri 75,38 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Prešernova ulica 22, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 962,
k.o. Maribor-Grad, katero je kreditojemalka
(dolžnica) in zastaviteljica Mikluš Maša, rojena dne 17. 7. 1988, EMŠO 1707988505234,
stanujoča Prešernova ulica 22, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe
št. 1243/2009 z dne 24. 7. 2009, sklenjene
med Javnim medobčinskim stanovanjskim
skladom Maribor, kot prodajalcem, in Mikluš
Mašo, kot kupovalko, zastavljena v korist
banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Koroška, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive
upničine denarne terjatve do dolžnice Mikluš
Sabine in dolžnice ter zastaviteljice Mikluš
Maše, da se v točki prvič tega notarskega
zapisa sporazuma navedena terjatev upnice v višini 30.000,00 EUR, s pogodbeno
dogovorjeno skupno letno obrestno mero,
ki znaša na dan sklenitve kreditne pogodbe
5,75% in je nespremenljiva do 15. 2. 2013;
po poteku tega roka bosta stranki sporazumno dogovorili novo višino obrestne mere,
kolikor pa do sporazuma oziroma dogovora
ne pride, zaračuna banka obrestno mero
po formuli 3 mesečni Euribor na dan 15. 2.
2013 + najmanj 3,00%; kolikor pride dolžnik
v zamudo s plačilom posameznega obroka,
zaračuna banka 5,00% zamudne letne obresti; z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalca v primerih
posebej opredeljenih v pogodbi za obročni
kredit (enkratni kredit); z vsemi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom
kreditnega zneska v 179 enakih glavničnih
in obrestnih obrokih vsakič 20. dne v mese-

cu in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita
v plačilo na dan 20. 1. 2025 – oziroma na
odpoklic upnice.
SV 279/2010
Ob-1730/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 279/2010 z dne 16. 2.
2010, je stanovanje št. 2, v izmeri 35,10 m²,
v pritličju hiše Jareninski dol 28A – parc.
št. 19/4.S, k.o. Jareninski dol, last Ferk Ivana, stan. Košaki, V zavoju 50, na temelju
prodajne pogodbe z dne 9. 2. 2010, zastavljeno v korist SKB banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 21.000,00
EUR s pp.
SV 54/10
Ob-1756/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz
Trebnjega, opr. št. SV 54/10 z dne 18. 2.
2010, je bilo enosobno stanovanje št. 2,
v PR, v izmeri 35,46 m2, na naslovu Rožna
ulica 5, ki stoji na parc. št. 42/12, k.o. Mokronog, v lasti zastaviteljice Tine Jakopin,
roj. 31. 8. 1980, stanujoče Prešernova ulica 25 C, 6250 Ilirska Bistrica, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1.
2010, sklenjene med Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za obrambo ter Tino Jakopin,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
MŠ 2211254000, za zavarovanje terjatve
v višini 80.000,00 EUR s pripadki.
SV 316/2010
Ob-1790/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 316/2010 z dne 19. 2.
2010, je stanovanje št. 1, v izmeri 31,74 m2
– ID stavbe 1088 v Mariboru, Krekova 6
– parc. št. 903, k.o. Maribor Grad, last Cafnik Davida, stan. Maribor, Plečnikova 5, na
temelju prodajne pogodbe z dne 23. 12.
2009, zastavljeno v korist SKB Banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
21.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 209/2009
Os-1643/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. Ig 746/2005
z dne 2. 12. 2005, ki je postal pravnomočen
dne 23. 12. 2005, v zvezi s sklepom opr. št.
In 209/2009 z dne 1. 12. 2009, ki je postal
pravnomočen dne 6. 1. 2010 in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr.
št. IZV 2009/07041 z dne 13. 1. 2010, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer stanovanje z oznako 11, ki
se nahaja na naslovu Ljubljanska 97 v Domžalah, v bruto površini 65,75 m2 in neto površini 59,50 m2, v lasti dolžnika, zarubljena
v korist upnika Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domžale,
zaradi izterjave 2.020,23 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 2. 2010
In 1072/2006
Os-1532/10
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 6. 7. 2009,
s pričetkom ob 10. uri, v zadevi In 1072/2006,
zoper dolžnika Stiplovšek Aleša, Nušičeva
ulica 4, 3000 Celje, za upnika Indoma d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, v kraju Maribor, pri dolžniku Stiplovšek Alešu in
ob njegovi prisotnosti, opravili rubež nepremičnine, ki je v lasti dolžnika in se nahaja
v objektu TPC City, na naslovu Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, kar predstavlja poslovni prostor v kleti z oznako KL.24., v izmeri 110,42 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6456/2009
Os-8522/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe sklenjene neugotovljenega datuma med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana,
in kupcem Podjetje za proizvodnjo kartona,
papirja in lepenke Papirnica Količevo p.o.,
Papirniška 1, Količevo.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje na naslovu
Ljubljanska cesta 95, Domžale, ki je sedaj
označeno v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko 14.E, v vložku 6085/15, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe z dne 13. 10.
2003, sklenjene med Recek Silvom, Ljub
ljanska 95, Domžale, kot prodajalcem in predlagateljico kot kupovalko.

Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2009
Dn 21127/2005
Os-10101/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kersnik Petra, Mucherjeva ulica
11, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, na naslovu Mucherjeva ulica 11,
Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl.
št. 1921/12, k.o. Ježica, dne 3. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 21127/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 04/04-17-466-292/91 z dne
12. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana – Šiška, Ljubljana, in kupcem
Kersnik Petrom, Mucherjeva ulica 11, Ljub
ljana, za stanovanje, na naslovu Mucherjeva
ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano
v podvl. št. 1921/12, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedneem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 27136/2006
Os-2824/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Trkov, Kogojeva ulica 9, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 120, v kleti, RGD 1, na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 4342/20, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 2.
2009, pod opr. št. Dn 27136/2006, izdalo
sklep o začetkupostopka vzpostavitve zemljiškokjižnih listin:
– pogodb e o nakupu garaže št. G-415,
z dne 29. 6. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs (kot prodajalcem)
in Kuhar Aleksandrom, igriška 14, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 4342/20,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4.
1969, sklenjene med Kuhar Aleksandrom,
Igriška ulica 14, Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Kostanjšek Alojzom, Kostanjšek Jožico
in Kostanjšek Alojzom ml., oba Tugomerjeva
ulica 2, Ljubljana (kot kupci), za nepremič-

nino, ki ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano
v podvl. št. 4342/20, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 1.
1978, sklenjene med Kostanjšek Alojzom,
Kostanjšek Jožico in Kostanjšek Alojzom
ml., oba Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana (kot
prodajalci) ter Jakšič Jožico in Štefanom,
oba Martina Krpana 5, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 4342/20, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 20605/2007
Os-4113/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vrhunc Mirjam, Ziherlova ul. 43,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, kot posamezni
del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 5985/24, k.o. Trnovsko predmestje, dne
28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 20605/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 359/80 z dne 23. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcema Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana, in Zavodom za
urejanje stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva
10, Ljubljana, in kupcema Miličič Majo ter
Vrhunc Stanislavom, oba Dolenjska cesta
164, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 24.E, vpisano v podvl. št. 5985/24, k.o.
Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-128/82-M.G. z dne
26. 11. 1982, k pogodbi št. 370/81 z dne
20. 11. 1981, sklenjenega med prodajalcema Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB 14, Ljub
ljana, in Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič, Tomažičeva 10, Ljubljana, in
kupcema Miličič Majo ter Vrhunc Stanislavom, oba Dolenjska cesta 164, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje, kot posamezni
del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 5985/24, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
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Dn 12168/2006
Os-8473/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Petek, Zaloška cesta 100, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, št. 15, v 3.
nadstropju, na naslovu Zaloška cesta 100,
Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 1440/15, k.o. Moste, dne 16. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 12168/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f-71/142-65, z dne 15. 9. 1965, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje (kot prodajalcem)
in Marijo Petek, Ob Ljubljanici 14 c, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 1440/15, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica v z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 9627/2008
Os-8613/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Stanislava Ulčarja, Dunajska 101, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini 42.E, ident. št. 2636-359-42,
podvl. št. 4148/42, k.o. Bežigrad, dne
16. 10. 2009, pod opr. št. Dn 9627/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. 95/84 z dne 20. 8. 1984, ki je
bila sklenjena med pooblaščenim investitorjem ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11, in Jožetom Ulčarjem, Celovška
106, Ljubljana, kot soinvestitorjem, za stanovanje, garsonjero, št. 43, v 7. nadstropju,
površine 33,38 m2, v stanovanjskem objektu
A1+P1, na parc. št. 123, 124, 125, 126, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 33352/2006
Os-8614/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ružice Rožič, Žaucerjeva ulica 22, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 3261/112, k.o. Dravlje, stanovanje št. 32, v 5. nadstropju, Gotska ulica
11, Ljubljana, ident. št. 1738-02374-132, dne
16. 10. 2009, pod opr. št. Dn 33352/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja z dne 18. 8. 1982, za stanova-
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nje na Gotski 11 v Ljubljani, sklenjene med
strankama Turšič Vincencom in Turšič Frančiško,
– menjalne pogodbe z dne 24. 11. 1987,
za nepremičnini: parc. št. 1176/4, k.o. Slape, stanovanje 32 v V. nadstropju na Gotski
11 v Ljubljani, na parc. št. 809/18, v k.o.
Dravlje, in stanovanje št. 42, v IV. nadstropju, Trg oktobrske revolucije št. 15, na
parc. št. 1098, 1082, 1093, 1184/3, 1183/2,
1182/2 (vse del) v k.o. Moste, sklenjene med
Alojzijo Lah in Jožetom Lahom ter Frančiško
Tomše in Ivanom Tomšetom, kot drugopogodbenih strank.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
DN 25841/2008
Os-8692/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tatjane Zajc, Dergomaška 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4161/15, k.o.
Vič, stanovanje št. 15, v 2. nadstropju,
s shrambo in drvarnico v kleti, Jamova 66,
Ljubljana, z ident. št. 1723-4851-15, dne
12. 11. 2009, pod opr. št. Dn 25841/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neugotovljivega datuma, sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd, Zbačnikova 26, Ljubljana, in kupcem Milanom
Saxom, Opalkova 7, Velike Lašče, za stanovanje št. 15, z balkonom v 2. nadstropju
2. stopnišča, s kletnimi prostori – shrambo
in drvarnico, stanovanjske stavbe v Ljub
ljani, Jamova 66.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 25821/2008
Os-8694/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ivana Pavačića, Dolenjska cesta 45D,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini podvl. št. 4404/63,
k.o. Karlovško predmestje, stanovanje
št. 19, v 4. nadstropju, s shrambo št. 19,
v kleti, Dolenjska 45D, Ljubljana, z ident.
št. 1695-548-221, dne 6. 11. 2009, pod opr.
št. Dn št. 25821/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 68-1800, z dne
7. 10. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana,
Celovška cesta 87, Ljubljana, in kupcem
Jožetom Slačkom, Svetanova 82, Maribor,
za stanovanje št. 19, v IV. nadstropju, k.o.
Karlovško predmestje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 25744/2008
Os-8697/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fodor Benedikta, Nahtigalova 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Andrej Ataurus Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 2923/34, k.o. Kašelj, garaža št. 34,
v pritličju, Športna ulica, Ljubljana - Polje,
z ident. št. 34.E, dne 6. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 25744/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. VI-42/74
z dne 24. 9. 1974, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Ljubljana, Titova 39,
kot prodajalcem in Zupančič Petrom, Športna ulica 3, Ljubljana - Polje, kot kupcem, za
garažo št. 34, v pritličju, ob Športni ulici;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7.
1978, sklenjene med Zupančič Petrom,
Športna ulica 3, Ljubljana, kot prodajalcem
in Fodor Benediktom, Nahtigalova 14, Ljub
ljana - Polje, kot kupcem, za garažo št. 34,
v pritličju, ob Športni ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 32525/2008
Os-8699/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pečnik Gorazda, Kogojeva ul. 4, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva ul. 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 3182/48 – stanovanje št. 48 v 5.
nadstropju, s pomožnim prostorom št. 48
v kleti, z ident. št. 1738-2335-048, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kogojeva ulica 4,
k.o. Dravlje, dne 6. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 32525/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, sklenjene novembra
1969 med Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, ter Vrabič Otmarjem in Vrabič
Gabrijelo, oba Linhartova 51, Ljubljana, za
stanovanje št. 48, v V. nadstropju, Kogojeva
4, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4.
1983, sklenjena med Vrabič Otmarjem in
Vrabič Gabrijelo, oba Linhartova 51, Ljub
ljana, ter Obajdin Anko in Obajdin Antonom,
oba Kochel, Schmied Von Kochel Platz 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 25985/2008
Os-8700/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Marolt, Tržaška 55b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini podvl. št. 4766/42, k.o. Vič,
stanovanje št. 41 v 4. nadstropju s shrambo
št. 41 v kleti, Tržaška 55b, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2808-213, dne 6. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 25985/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 8/68
z dne 19. 1. 1968, sklenjene med prodajalcem GP „Tehnograd“, Tržaška 68/a, Ljub
ljana in kupcem Marijo Marolt, Postonska
ul., Ljubljana, za stanovanje št. 41 ob Tržaški, stanovanjska soseska S-III.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 25965/2008
Os-8703/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila Germa, Klinetova ulica 16, Maribor,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini podvl. št. 5696/23, k.o. Trnovsko
predmestje, stanovanje št. 6, v 2. etaži,
Koseskega ulica 3A, Ljubljana, z ident.
št. 1722-693-104, dne 11. 11. 2009 pod opr.
št. Dn 25965/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 12. 12. 1969,
sklenjene med Stanovanjsko enoto Inštituta
„Jožef Štefan“ v Ljubljani, kot prodajalcem
in Janezom Rajkom, Koseskega 3, Ljub
ljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje v Ljubljani, Koseskega 3, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 26262/2008
Os-8704/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Simončič Marjetke, Kvedrova c. 12, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 347/37 – stanovanje št. 17
v 4. nadstropju in shramba št. 17, v kleti,

z ident.št. 2680-0292-117, Kvedrova ulica
12, Ljubljana, k.o. Nove Jarše, dne 6. 10.
2009, pod opr. št. Dn 26262/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 1971, sklenjene med
Klavora Rajkom, Šmartinska cesta, blok
J-6, Ljubljana in Mrzel Ludvikom, Jadranska 2/III, Ljubljana, za stanovanje št. 17
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka J-6
v soseski Nove Jarše, oziroma na Šmartinski cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 25842/2008
Os-8705/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Margarete Špicar, Tržaška 55, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini podvl. št. 4766/9, k.o. Vič, stanovanje št. 9, v 3. nadstropju s shrambo
št. 9, v kleti, Tržaška 55, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2808-9, dne 12. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 25842/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 61/68
z dne 4. 4. 1968, sklenjene med prodajalcem GP „Tehnograd“, Tržaška 68/a, Ljub
ljana in kupovalko Marjetko Špicar, Tržaška
2, Ljubljana, za stanovanje ob Tržaški.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 32502/2008
Os-8706/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Bole Martine, Celovška c. 108, Ljubljana,
Bole Nataše, OF 2, Logatec in Bole Anžeta,
Celovška c. 108, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4245/136 – garaža št. 135, v nadstropju,
v trietažni garažni hiši tripleks F v Ljub
ljani, Goriška cesta, k.o. Zgornja Šiška, dne
5. 10. 2009, pod opr. št. Dn 32502/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 1. 1990, sklenjene med
Alenko Zore, Zupančičeva 12, Ljubljana, ter
Bole Martino, Bole Anže-tom in Bole Natašo,
vsi Celovška 108, Ljubljana, za garažni boks
št. 135 v objektu garaž Triplex „F“ ob Goriški
ulici, ki stoji na zemljišču parc. št. 708/2 in
708/3, v k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 3337/2008
Os-8707/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fajdiga Igorja, Belokranjska cesta 19, Novo mesto, ki ga zastopa odv. Andrej Rauter iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2143/77 – stanovanje št. 77, v 11. nadstropju, s kletjo št. 77
kleti, z ident. št. 1740-0870-077, v stavbi
v Ljubljani, Na Jami 1, k.o. Spodnja Šiška,
dne 30. 9. 2009, pod opr. št. Dn 3337/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 3/86/64
z dne 2. 2. 1964, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljub
ljana – Šiška in LEK Ljubljana, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, za garsonjero št. 77, v 11. nadstropju stolpnice Na
Jami 1, Ljubljana,
– pogodbe z dne 22. 3. 1967, sklenjene
med LEK Ljubljana, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov in Fajdiga Jožetom, Na
Jami 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 25832/2008
Os-8708/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Pelana, Studeno 87, Postojna, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini podvl. št. 4286/23, k.o. Vič, stanovanje št. 12
v 4. nadstropju s kletnimi prostori- shrambo
št. 12 v stanovanjski stavbi, Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana, z ident. št. 1723-04624-023,
dne 6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 25832/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neugotovljivega
datuma, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnograd, Ljubljana,
Zbačnikova 26 in kupcem g. Fakinom, za
stanovanje št. 12, v 4. nadstropju 1. stopnišča v stavbi Ločnikarjeva ulica 12, Ljub
ljana;
– prodajne pogodbe neugotovljivega datuma, sklenjene med prodajalcem g. Fakinom in kupovalko Ivanko Radilovič, za stanovanje št. 12, v 4. nadstropju 1. stopnišča
v stavbi Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana;
– darilne pogodbe z dne 2. 9. 1977, sklenjene med darovalko Ivanko Radilovič in
obdarjencem Borisom Radilovičem, Bratovševa ploščad 3, Ljubljana, za stanovanje
št. 12, v 4. nadstropju 1. stopnišča v stavbi
Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana;
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 260/2008
Os-8709/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šimon Romana, Tržaška 202, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Tina Šnajder Paunović,
Resljeva 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1009/39 – stanovanje št. 16, v 4. nadstropju z dvema shrambama št. 16, v kleti,
z ident. št. 1731-1140-116, Jana Husa 3,
Ljubljana k.o. Udmat, dne 18. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 260/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 2. 12. 1965,
sklenjene med Poslovnim združenjem Žitna skupnost Ljubljana in Popovič Brankom,
Jana Husa 3, Ljubljana za garsonjero v bloku Jana Husa 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
Dn 6286/2007
Os-8710/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelke Jerina Mandič, Karunova 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 5491/27, k.o. Trnovsko predmestje, stanovanje z iden. št. 1722-7623-53
in klet z iden. št. 1722-7623-54, Švabičeva
ulica 7, Ljubljana, dne 5. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6286/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe št. V-35/88-D.Č., ki
nadomešča razlastitev, z dne 27. 6. 1988,
sklenjene med Jerina Ivanom, Ljubljana, Karunova 16, kot pridobiteljem in Skupnostjo
za ceste Slovenije, Ljubljana, Titova 64, kot
odstopniku stanovanja;
– aneksa k menjalni pogodbi št.
V-35/88-D.Č., ki nadomešča razlastitev,
z dne 27. 6. 1988, sklenjene med Jerina
Ivanom, Ljubljana, Karunova 16, kot pridobiteljem in Skupnostjo za ceste Slovenije,
Ljubljana, Titova 64, kot odstopnikom stanovanja;
– menjalne pogodbe zaradi zemljiško
knjižne ureditve nepremičnin z dne 7. 10.
1994, sklenjene med Republiko Slovenijo,
Družba za avtoceste Republike Slovenije,
kot kupcem ter Občino Ljubljana Vič Rudnik,
Ljubljana, Trg MDB 7, kot občino ter Jerina
Ivanom, Ljubljana, Karunova 16, kot tretjo
pogodbeno stranko, za stanovanje in klet,
na naslovu Švabičeva ulica 7, Ljubljana k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2009
Dn 32804/2008
Os-1044/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ikića Staniša, Ulica Pohorskega bataljona 57,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marjana Kavčič, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 1452/10 – stanovanje št. 10 v II.
nadstropju z dvema shrambnima boksoma
št. 10 v kleti, z ident. št. 1736-0832-010,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ulica Pohorskega bataljona 57, k.o. Brinje I in pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1222 – parc.
št. 1037, k.o. Brinje I, dne 6. 10. 2009, pod
opr. št. Dn 32804/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 45/93 z dne
15. 6. 1993, sklenjene med UNI TOS Ljub
ljana, ter Malik Janezom in Malik Marijo, oba
Ul. Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, za
stanovanje št. 10 v II. nadstropju, na naslovu Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljub
ljana, v k.o. Brinje I;
– prodajne pogodbe z dne 28. 10. 1999,
sklenjene med Malik Marijo, Ob Sotočju 8,
Ljubljana in Malik Matevžem, Zaloška 78a,
Ljubljana, ter Republiko Slovenijo, Vlada Republike Slovenije in Ministrstvom za
zdravstvo Republike Slovenije, za stanovanje št. 10 v II. nadstropju, na naslovu Ulica
Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, v k.o.
Brinje I in garažo stoječo na parc. št. 1037,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2009
Dn 2606/2008
Os-1045/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jerebic Imra, Gumnišče 5, Škofljica, ki ga zastopa Boris Lepša,
Kersnikova ul. 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 1433/12 – stanovanje št. 12, v 3. nadstropju, z dvema shrambama št. 12, v kleti,
z ident. št. 1730-0992-012, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ulica 15. aprila 5 in 7,
k.o. Moste, dne 30. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 2606/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 30. 1. 1995, sklenjene med Škulj Giromi Miro, Ul. 15. aprila 5,
Ljubljana in Giromi Urošom, Karlovica 13,
Velike Lašče, za stanovanje št. 12, v 3. nadstropju v Ljubljani, Ul. 15. aprila 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2009
Dn 16710/2007
Os-1046/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Petronijevič Katarine in Petronijevič Uroša, oba
Einspielerjeva ul. 5, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Luka Podjed iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2831/7 – enoinpolsobno stanovanje št. 8, v prvem nadstropju z balkonom,
v izmeri 1,30 m2, in s kletjo št. 8, v kletni
etaži, z ident. št. 2636-2630-007, v Ljubljani,
Einspielerjeva 5, dne 16. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 16710/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-74/91 z dne
16. 4. 1992, sklenjene med Republiko Slovenijo in Petronijević Vasilijem, Einspielerjeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 8, v I.
nadstropju, Einspielerjeva ul. 5, Ljubljana,
v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2009
Dn 32322/2004
Os-1068/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rebernik Kovač Tine, Cesta v Zgornji log 69,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 633/22, vpisani v vl.
št. 438, k.o. Črnuče, dne 25. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 32322/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 31. 10.
1988, sklenjene med Možina Francem in
Frideriko, oba Strniševa 7, Ljubljana (kot
prodajalcema) ter Rihtar Francem, Pšata
93, Dol pri Ljubljani in Kovač Darinko, Dobrina 32B, Loka pri Žusmu (kot kupcema), za
nepremičnino parc. št. 633/22, vpisani v vl.
št. 438, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 22964/2007
Os-1069/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žargi Sama, Ulica Pariške komune 15, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 24, v 4. nadstropju, na naslovu Poljanska cesta 22a, Ljubljana, z ident. št. 8.E,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vpisano v podvl. št. 700/8, k.o. Poljansko
predmestje, dne 23. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 22964/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 0829/91 z dne 13. 12. 1991, sklenjene
med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Žargi Silvom, Poljanska cesta 26, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 700/8, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2010
Dn 2580/2009
Os-1070/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pejić
Boška, Poljanski nasip 48, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
stanovanje v 3. in 4. etaži, na naslovu Zaloška cesta 178, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 2306/5, k.o. Slape, dne
27. 11. 2009, pod opr. št. Dn 2580/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 020/91 z dne 20. 11. 1991,
sklenjene med MP Instalacija Ljubljana,
p.o. Kamniška 48a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pahor Frančiško. Zaloška 178,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 2306/5, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2010
Dn 18173/2008
Os-1071/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja DATA
Com d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, ki
jo zastopa Dušan Kondič, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino poslovni
prostor št. 42, v mansardi, na naslovu Tržaška 2, Ljubljana, z ident. št. 265.E, vpisano
v podvl. št. 1038/265, k.o. Gradišče II, dne
2. 11. 2009, pod opr. št. Dn 18173/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 7. 1994, sklenjene med
Iskra SSD – Servisno storitvene dejavnosti,
p.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj (kot prodajalcem) in zadruga dimnikarjev RS, Kolodvorska ulica 8, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 265.E,
vpisano v podvl. št. 1038/265, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 13712/2008
Os-1072/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Tribižan Marjana, Med ogradami 27, Solkan, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 31, v 2. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 3, Ljub
ljana, z ident. št. 31.E, vpisano v podvl.
št. 4135/31, k.o. Bežigrad, dne 21. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 13712/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1094 z dne
17. 9. 1971, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem »Obnova«, Titova
39, Ljubljana in kupcema Pečar Marjanom
in Markom, oba Kodrova 15, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje št. 31, v 2. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 3, Ljub
ljana, z ident. št. 31.E, vpisano v podvl.
št. 4135/31, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 9.
1983, sklenjene med prodajalcema Pečar
Marjanom, Kodrova 15, Ljubljana in Pečar
Markom, Novakova 3, Ljubljana, in kupovalko Penič Frančiško, Notranje gorice 73, Notranje gorice, za nepremičnino, stanovanje
št. 31, v 2. nadstropju, na naslovu Novakova
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 31.E, vpisano
v podvl. št. 4135/31, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 24552/2008
Os-1095/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stanislave Mihelčič, Rašiška ulica 3, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, za nepremičnino, garažo št. 287, v nadstropju RGD 2, na Rašiški
v Ljubljani, z ident. št. 87.E, vpisano v podvl.
št. 4343/87, k.o. Zgornja Šiška, dne 10. 12.
2009, pod opr. št. Dn 24552/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže neznanega datuma, sklenjene med
Bajc Martino in Albinom, oba Cesta padlih
borcev 6, Brežice (kot prodajalca) ter Trebušak Janezom in Jožico, Ane Ziherlove 8,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 87.E, vpisano v podvl.
št. 4343/87, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine, oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 23763/2004
Os-1096/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Branke Pintarič, Zaloška cesta 92b, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, za nepremičnino, na naslovu Zaloška cesta 92b, Ljubljana, stoječo
na parc. št. 1064/8, k.o. Moste, z ident.
št. dela stavbe 1730-01487-50, dne 23. 11.
2009, pod opr. št. Dn 23763/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 69-2015, z dne 22. 1. 1969, sklenjene
med SGP Zidar, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Konc Jakobom, Tržaška 14, Vrhnika (kot
kupcem), za nepremičnino, na naslovu Zaloška cesta 92b, Ljubljana, stoječo na parc.
št. 1064/8, k.o. Moste, z ident. št. dela stavbe 1730-01487-50.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 8536/2008
Os-1097/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Lacković, Linhartova cesta 92, Ljub
ljana, ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, samsko sobo št. 12,
s kletjo v etaži 1,15 na Linhartovi 92 v Ljub
ljani, z ident. št. 123.E, vpisano v podvl.
št. 4114/52, k.o. Bežigrad, dne 2. 12. 2009,
pod opr. št. Dn 8536/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta
1969, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
OLO Ljubljana (kot prodajalcem) in TLP grafika d.o.o., Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 123.E,
vpisano v podvl. št. 4114/52, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2010
Dn 25781/2008
Os-1153/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Aleša Nagodeta, Tržaška 55b, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini podvl. št. 4766/43, k.o. Vič, stanovanje št. 42, v 4. nadstropju, s shrambo št. 42,
v kleti, Tržaška 55b, Ljubljana, z ident.
št. 1732-2808-214, dne 6. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 25781/2008, izdalo sklep o začet-
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ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne in prodajne pogodbe št. 16/68,
z dne 26. 1. 1968, sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd, Ljubljana, Tržaška
68/a, in kupovalko Marijo Nagode, Cesta
v Mestni log 37, Ljubljana, za stanovanje
št. 40/IV, A-23, ob Tržaški cesti, stanovanjska soseska S-III.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 28410/2008
Os-1154/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šumič Almire, Prušnikova ulica 3, Ljub
ljana, ki jo zastopa notar Jože Sikošek,
Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, št. 17, na naslovu Prušnikova ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 157.E,
vpisani v podvl. št. 1994/157, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 9. 12. 2009, pod opr.
št. Dn 28410/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Pavlič Tončko
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 157.E, vpisano v podvl.
št. 1994/157, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
– darilne pogodbe z dne 15. 10. 1979,
sklenjene med Pavlič Tončko, Celovška
cesta 347, Šentvid (kot darovalko) in Zupanec Dušanko, Čufarjeva ulica 15, Ljub
ljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 157.E, vpisano v podvl.
št. 1994/157, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1992, sklenjene med Zupanc Dušanko, Čufarjeva 15, Ljubljana (kot prodajalko) in Podobnik Darjo, Kajuhova 18, Idrija (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 157.E, vpisano v podvl. št. 1994/157, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 4611/2009
Os-1155/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jan Tanje, Milčinskega ulica 5, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetniška družba Dernovšek
o.p.-d.n.o., odvetnica Alenka Sočan Žitnik,
Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini posamezni
del stavbe, na naslovu Milčinskega ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2256/3, k.o. Spodnja Šiška, dne 26. 11.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2009, pod opr. št. Dn 4611/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1997, sklenjene med
Trontelj Brankom in Trontelj Mileno, oba
stanujoča Milčinskega 5, Ljubljana (kot prodajalca) in Jan Andrašek Tanje, Klopčičeva
ulica 2, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 2256/3, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 11405/2008
Os-1156/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petelinkar Igorja, Zbilje 6, Medvode, ki ga zastopa notar Jože Sikošek, Bravničarjeva 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 5, v 1. nad.,
z ident. št. 7.E, na naslovu Klanska ulica
5, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1039/3,
k.o. Medvode, dne 9. 12. 2009, pod opr.
št. Dn 11405/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3518, z dne
11. 2. 1971, sklenjene med GP Tehnik, Stara
cesta 2, Škofja Loka (kot prodajalcem) in
Petelinkar Ivanko, Zbilje 6, Medvode (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 1039/3,
k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 25830/2008
Os-1157/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alojzije Strle, Črtomirova ulica 24, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini podvl. št. 3674/48, k.o. Bežigrad,
stanovanje št. 48 v 1. nadstropju, s shrambo
št. 48, v kleti, Črtomirova ulica 24, Ljubljana,
z ident. št. 2636-2854-48, dne 11. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 25830/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 363, z dne
12. 9. 1968, sklenjene med prodajalcem GP
Obnova, Titova 39, Ljubljana, in kupcema
Antonom Kajba, Aškerčeva 7/b, Šoštanj ter
Cilko Hvastja, Savlejska 64, Ljubljana, za
stanovanje št. 48, v 1. nadstropju, Črtomirova 24, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 20. 12. 1985,
sklenjene med prodajalcem Antonom Kajba, Aškrčeva 7/b, Šoštanj ter Cilko Hvastja,
Savlejska 64, Ljubljana, in kupcema Alojzijo
Strle ter Jožetom Hozjanom, oba Ižanska

202, Ljubljana, za stanovanje št. 48, v 1.
nadstropju, Črtomirova 24, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 25697/2008
Os-1207/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hišni servis Matić d.o.o., Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 105/2, vpisano v vl. št. 2705,
k.o. Črnuče, dne 21. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 25697/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. II-16/78, z dne 12. 5. 1978,
sklenjene med Sosesko, Podjetjem za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad Moste,
Ljubljana (kot prodajalcem) in GIP Obnova,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino
parc. št. 105/2, vpisano v vl. št. 2705, k.o.
Črnuče,
– pogodbe z dne 12. 4. 2005, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana (kot prvo pogodbenico), SCT d.d., Slovenska 56, Ljub
ljana (kot drugo pogodbenico) in GP Giposs
d.o.o., Stegne 27, Ljubljana (kot tretji pogodbenik), za nepremičnino parc. št. 105/2,
vpisano v vl. št. 2705, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2010
Dn 16088/2005
Os-1463/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Klavdije Lampret Božič, Seča 131/c, Portorož, ki jo zastopa notar Jože Sikošek,
Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah parc.
št. 544/13, 544/14 in 544/19, vpisanih v vl.
št. 889, k.o. Glince, dne 21. 12. 2009, pod
opr. št. Dn 16088/2005, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sporazuma o razdelitvi solastne nepremičnine, opr. št. SV-307/00, z dne 6. 6. 2000,
sklenjene med Gordano Lampret, Kogojeva
ulica 10, Ljubljana, Klavdijo Lampret-Božič, Rudarska cesta 15, Trbovlje, Darinko
Eleršek, Golo Brdo 9d, in Stanislavo Sabljić, Rusjanov trg 2, Ljubljana, za nepremičnine, vpisane v vl. št. 889, k.o. Glince,
parc. št. 544/13, parc. št. 544/14 in parc.
št. 544/19.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2010
Dn 2580/2009
Os-8488/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 14. 12. 2009,
Dn 2580/2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
1. 10. 1993, št. 362-55/93-7, sklenjene med
Skupščino Občine Slovenske Konjice, kot
prodajalcem, ter Romano Kramar in Dijano
Kramar, Vitanje 150, Vitanje, kot kupcema,
ki se nanaša na nepremičnino – identifikacijska št. 3.E (stanovanje, št. 105-3 v 2. in
1. etaži, v izmeri 56,48 m2), vpisano v vl.
št. 474/3, k.o. Vitanje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 12. 2009
Dn 3331/2009
Os-1783/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 28. 9. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Maje Banjeglav, Kovinarska ulica 3, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1995, sklenjene med prodajalcem EMO, emajlirnica,
metalna industrija, orodjarna d.o.o. in kupcem Miroslavom Zidanškom, za nepremičnino, del stavbe št. ID 1.E, v stavbi št. ID
1844.ES, na naslovu Kovinarska ulica 3,
Celje, vpisano v vl. št. 2190/2, k.o. Spodnja
Hudinja. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 1.E, v stavbi št. ID
1844.ES, na naslovu Kovinarska ulica 3,
Celje, vpisano v vl. št. 2190/2, k.o. Spodnja
Hudinja, se zahteva v korist Maje Banjeglav, Kovinarska ulica 3, Celje, do celote
nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/02 in
28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2010
Dn 38/2010
Os-1686/10
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajni sodnici Brigiti Kovač Felc, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Sabine Obreza, Begunje pri Cerknici 1g, 1382 Begunje
pri Cerknici, ki jo zastopa notarka Draga
Intihar iz Cerknice, za vknjižbo lastninske
pravice, pri nepremičnini z identifikacijsko
številko dela stavbe 2.E, stanovanje št. 9,
v etaži 1, s shrambo v etaži 1, Partizanska
cesta 10a, 1381 Rakek, vpisani pri podvložku št. 1857/4, k.o. Rakek, oznaka katastra
stavb 1659-176-2 in za začetek postopka

vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo
sklep Dn 38/2010 z dne 2. 2. 2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 12. 1991, ki je bila
sklenjena na osnovi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem Kartonaža Rakek, ki jo je zastopal
direktor Anton Bajt, in kupcem po imenu
Šajn Ervin, roj. 8. 4. 1968, stanujoč Partizanska 10a, 1381 Rakek. Prodajalec je
z navedeno pogodbo kupcu, kot imetniku
stanovanjske pravice, prodal stanovanje
v kleti, velikosti 36,16 m2, v stanovanjski
hiši, stoječi na parc. št. 446.S, k.o. Rakek, in
podal zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo
lastninske pravice.
Stanovanje v času sklenitve pogodbe še
ni bilo vpisano kot etažna lastnina v zemljiški knjigi. Po vpisu v zemljiško knjigo je stanovanje dobilo oznako 2.E, stanovanje št. 9,
v etaži 1, s shrambo v etaži 1, Partizanska
cesta 10a, 1381 Rakek (oznaka katastra
stavb: 1659-176-2). Stanovanje je vpisano
v podvložku št. 1857/4, k.o. Rakek, kjer je
vknjižena lastninska pravica za Gradišče
gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica, matična
številka 5066271, Cesta 4. maja 80, 1380
Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 2. 2010
Dn 797/2009
Os-1687/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Branka Babića, Ulica Viktorja Svetine 19,
Jesenice, ki ga zastopa notarka na Jesenicah Nada Svetina, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-474-4.E pri podvl. št. 2345/4, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 797/2009
z dne 11. 2. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe številka 575-519/93 z dne
7. 12. 1993, sklenjena med prodajalko Občino Jesenice in kupcem Dejanom Balantičem, Cesta maršala Tita 53/b, Jesenice,
s katero je prodajalka prodala stanovanje
št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 53/b.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti
prenosov predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 4.E, pri podvl. št. 2345/4,
k.o. Jesenice, v korist Branka Babića, Ulica
Viktorja Svetine 19, Jesenice, do 1/2, in
Bojano Šević, Ravne 23, Tržič, do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 2. 2010
Dn 1193/2008
Os-1794/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Merat Sekač, Kurirska pot 1a, Jesenice,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2175-2806-10.E
pri podvl. št. 2205/10, k.o., s sklepom opr.
št. Dn 1193/2008 z dne 18. 2. 2010, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe št. 1081/91-KPS
z dne 12. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Vatrostalno Jesenice p.o., Jesenice in
kupcem Vando Hartman, Kurirska pot 1a,
Jesenice, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 10, v 1. nadstropju stanovanjskega stolpiča na Jesenicah, Kurirska
pot 1a.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti
prenosov predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 10.E pri podvl. št. 2205/10,
k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Merat
Sekač, Kurirska pot 1a, Jesenice, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 2. 2010
Dn 34659/2009
Os-1685/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
DATA Com, d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa Dušan Kondić, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
št. 19, v mansardi, na naslovu Tržaška 2,
Ljubljana, z ident. št. 242.E, vpisano v podvl. št. 1038/242, k.o. Gradišče II, dne 22. 1.
2010, pod opr. št. Dn 34659/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 23. 5. 1995,
sklenjene med IGF d.o.o., Cankarjeva 10,
Ljubljana, kot zastopnik podjetja Icomex
d.o.o., Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in Domel d.o.o., Otoki 21, Železniki (kot
drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 242.E, vpisano
v podvl. št. 1038/242, k.o. Gradišče II,
– dodatka k menjalni pogodbi z dne
23. 5. 1995, z dne 15. 7. 2004, sklenjenega med Esemde d.o.o., Dunajska c. 45/c,
Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in
Domel d.d., Otoki 21, Železniki (kot drugo
pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 242.E, vpisano v podvl.
št. 1038/242, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2010
Db 13156/2009
Os-1719/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Korošec Martine, Bizoviška 35, Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Sonja Puppis iz Ljub
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ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, parc. št. 490/1 in 490/3, vpisani
v vl. št. 988, k.o. Bizovik, dne 26. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 13156/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o razdružitvi premoženja z dne 5. 9. 1998, sklenjene med Sonjo
Jesih, Cesta v Kostanj 1, Ljubljana, in Silvo
Jesih, Bizoviška 35a, Ljubljana (kot prvo
pogodbenici), in Martino Korošec, Bizoviška
35, Ljubljana (kot drugo pogodbenico), za
nepremičnini parc. št. 490/1 in 490/3, vpisani v vl. št. 988, k.o. Bizovik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2010
Dn 13154/2009
Os-1720/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Korošec Martine, Bizoviška 35, Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini parc. št. 490/2 in parc.
št. 490/4, vpisana v vl. št. 831, k.o. Bizovik,
dne 28. 1. 2010, pod opr. št. Dn 13154/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o razdružitvi premoženja z dne 5. 9. 1998, sklenjene med Jesih Sonjo, Cesta v Kostanj 1,
Ljubljana, Jesih Silvo, Bizoviška 35a, Ljub
ljana, in Jesih Marijo, Bizoviška 35a, Ljub
ljana (kot prvopogodbenimi strankami), in
Korošec Martino, Bizoviška 35, Ljubljana
(kot drugopogodbeno stranko), za nepremičnini, ki ima sedaj parc. št. 490/2 in 490/4,
vpisani v vl. št. 831, k.o. Bizovik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2010
Dn 13438/2009
Os-1781/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Butinar Dušana, Kvedrova cesta 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo,
v 2. etaži, na naslovu ob Ulici Gradnikove
brigade v Ljubljani, z ident. št. 57.E, podvl.
št. 386/57, k.o. Nove Jarše, dne 4. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 13438/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 27. 8.
1970, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bogdanovič
Živojinom, Šmartinska, bloka J-7, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
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ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 386/57,
k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 5.
1994, sklenjene med Bogdanovič Živojinom,
Kvedrova 14, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Butinar Dušanom, Kvedrova 6, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 386/57,
k.. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010

gela Pendl dobila poslovni prostor št. PP2,
v pritličju poslovno stanovanjske stavbe Cesta OF 42, Maribor, vhod A, pripisan podvl.
št. 2981/1, k.o. Pobrežje in stranka Prevent
Gradnje d.o.o. stanovanje, Pobreška 38/5
Maribor, v velikosti 23,62 m2 + 12,42 m2,
parc. št. 3062, k.o. Pobrežje, in na katerih
sta stranki dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist nasprotne stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2010

Dn 2276/2010
Os-1782/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Tehni-car d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z ident. št. 28.E, vpisano v podvl.
št. 4645/28, k.o. Vič, dne 26. 1. 2010, pod
opr. št. Dn 2276/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prenosu poslovnega prostora v posest št. CDG-045-P-90, z dne
10. 4. 1990, sklenjene med Gip Stavbenik
Koper in S.P. Galeb Izola – Inženiring (kot
prodajalcem) in Tehni-car d.o.o., Tržaška
118, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 28.E, vpisano
v podvl. št. 4645/28, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2010

Dn 16701/09
Os-1785/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Weingerl, stanujoče Krekova
ulica 20, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1397/8, k.o. Maribor – Grad, pod opr.
št. Dn 16701/09, dne 6. 1. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 27. 1.
1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem
Metalna Maribor d.d., ki ga je zastopal v.d.
predsednika Maksimilijan Horvat in kupovalko Danico Nedog, EMŠO: 1403954505406,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 7, v III. nadstropju stanovanjske hiše, Krekova ulica 20, Maribor, parc.
št. 821, vl. št. 871, k.o. Maribor – Grad, in
na tem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2010

Dn 17550/09
Os-1784/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Angele Pendl, stanujoče Cesta OF 42, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 2981/2, k.o.
Pobrežje, pod opr. Dn 17550/09 izdalo dne
12. 1. 2010, sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 30. 3. 2004,
sklenjene med prodajalcem Tames d.o.o.,
Ormoška cesta 14, Ptuj, ki ga je zastopal
direktor Franc Šegulja in kupcem Prevent
Gradnje d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, ki ga je zastopal direktor Marjan Pinter,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino poslovni prostor št. PP2 v pritličju
poslovno stanovanjske stavbe Cesta OF 42,
Maribor, vhod A, pripisan podvl. št. 2981/1,
k.o. Pobrežje, in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca,
– menjalne pogodbe z dne 1. 4. 2004
sklenjene med Prevent Gradnje d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, ki ga je zastopal direktor Marjan Pinter in Angelo Pendl, EMŠO:
2803953506478, stanujočo Pobreška cesta
38, Maribor, s katero sta stranki zamenjali
svoji nepremičnini tako, da je stranka An-

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 547/2004
Os-1370/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Gorenjska banka, d.d.,
Bleiweisova cesta 1, Kranj, proti dolžniku Antonu Bizjak, Cirnik 11, Jesenice na
Dolenjskem, zaradi izterjave 94,85 EUR,
sklenilo:
dolžniku Antonu Bizjaku, Cirnik 11, Jesenice na Dolenjskem, 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.
Izet Hodžić iz Brežic.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 1. 2010
In 122/2009
Os-1544/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana - dostava,
proti dolžniku GESA – trgovina in storitve
d.o.o., Vojkovo nabrežje 10, Koper - Capodistria - dostava, Kim Dae Sung, 304-1904
Pun Dang, Seong Nam City, Republic of Korea, naslov v SLO: Brezje pri Grosupljem 88,
1290 Grosuplje, zaradi izterjave 126.452,29
EUR, sklenilo:
drugodolžniku Kim Dae Sung, 304-1904
Pun Dang, Seong Nam City, Republic of
Korea, 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.
Branko Rožman iz Brežic.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler drugodolžnik 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 Brežicah
dne 1. 2. 2010
P 129/2009
Os-1529/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ivanke Sintič, stanujoče Avguštine
8, p. Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa
odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper tožene stranke Ilijo Latkoviča, stanujoč Mrzlo
Polje 6, 41429 Kalje, Republika Hrvaška,
Ano Latkovič, Nova cesta 44, 41000 Zagreb, Republika Hrvaška, Ano Kučič, stanujoča Črneča vas 15, Kostanjevica na Krki,
Martina Kučiča, stanujoč Črneča vas 11a,
p. Kostanjevica na Krki, Bernarda Božiča,
stanujoč Črneča vas 26, p. Kostanjevica na
Krki, Janeza Kučiča, stanujoč Črneča vas
15, p. Kostanjevica na Krki, Jožefa Kučiča,
stanujoč Črneča vas 15, p. Kostanjevica
na Krki, Katarino Kučič, stanujoča Črneča
vas 15, p. Kostanjevica na Krki in Petra
Latkoviča, stanujoč Mrzlo polje 8, 41429
Kalje, Republika Hrvaška, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, vsp. 7.000,00 EUR, dne
3. 2. 2010 sklenilo:
toženima strankama Iliji Latkoviču, stanujoč Mrzlo polje 6, p. Kalje, Republika Hrvaška in Latkovič Petru, stanujoč Mrzlo polje
8, p. Kalje, Republika Hrvaška, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik
odvetnik Dušan Medved iz Krškega, ki bo
zastopal navedeni toženi stranki v pravdni
zadevi z opr. št. P 129/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 2. 2010
I 1043/2008
Os-5841/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska 3a, Koper
- Capodistria, zoper dolžnika Ivico Barukčiča, Medvedova cesta 7, Ljubljana, zaradi
izterjave 7.683,90 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Ivici Barukčiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Alenka Jesenko, odvetnica v Ljubljani, Kolodvorska 14/a.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2009
I 1013/2009
Os-7849/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti
dolžnici Klavdiji Ogrin, Pot na Ferjanko 5,
Log pri Brezovici, zaradi izterjave zakonite
preživnine sklenilo:
dolžnici Klavdiji Ogrin, Pot na Ferjanko
5, Log pri Brezovici, se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Košorok Humar Alenka, Kotnikova
15, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2009
Ig 6975/1995
Os-8258/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, proti dolžniku Marku
Škerjanec, Cesta v Gorice 13, Ljubljana,
zaradi izterjave 597,05 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Škerjanc Marku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Kovačič Franc, Štihova 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2009
P 4066/2009
Os-1362/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Jože Porovne,
Bernekerjeva 19, Ljubljana, ki ga zastopata
odvetnika Brane in David Sluga iz Ljubljane,
proti toženi stranki Roza Sinkovič, Zagreb,
Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto 9.000,00 EUR, dne 25. 1. 2010
sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Rozi Sinkovič postavi začasna
zastopnica, odvetnica Alojzija Alič, Šmartinska 130, Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od
dneva postavitve do tedaj, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-

Št.

14 / 26. 2. 2010 /

Stran

423

stojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2010
VL 135714/2009
Os-1429/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična
firma: Banka Koper d.d.-s.p.a., Pristaniška
ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14,
Koper - Capodistria, proti dolžniku Halilu
Tursunoviću, Neverke 19, Košana, zaradi
izterjave 1.147,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Halilu Tursunoviću, Neverke 19,
Košana, 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 začasno zastopnico se postavi Manfreda Marjana, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2009
In 46/2008
Os-1369/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Alenki Vidmar v izvršilni zadevi
upnika Banca Di Credito Cooperativo Di Doberdo' e Savogna soc. coop. p.a.a. R.L., Via
Roma št. 23, 34070 Doberdo del Lago, Italija,
ki ga zastopa odvetnik Metod Ceket iz Ajdovščine, zoper dolžnika Damar Trading s.r.l.,
Via Trieste 43/a, 34070 Doberdo del Lago
(GO), Italija (prej Via Trivigiano št. 8/2, Gorica, Italija), sedaj neznanega sedeža, zaradi
izterjave 43.178,51 EUR s pp sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki
se smiselno uporablja tudi v postopku izvršbe, se dolžniku Damar Trading s.r.l., neznanega sedeža, postavi začasno zastopnico
odvetnico Tanjo Marušič iz Nove Gorice,
Kidričeva 18, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. In 46/2008, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 1. 2010
I 1705/2004
Os-1528/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, Tomšičeva 3, Ljub
ljana, proti dolžniku Marjanu Babič, Oljčna
pot 67, Koper – Capodistria – dostava, zaradi izterjave 225,30 EUR s pp, sklenilo:
odvetnika Davorina Kranjca se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki mu je
bila naložena s sklepom opr. št. I 1705/2004
z dne 8. 3. 2006.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 1. 2010
VL 19508/2008
Os-1450/10
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Nataši Gašperin, v izvršilni zadevi
upnika Banka Koper d.d., Pristaniška ulica
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14, Koper, zoper dolžnico Nadjo Florjančič,
Celovška 134, Ljubljana, zaradi izterjave
269,88 EUR, dne 2. 2. 2010 dolžnici Nadji
Florjančič, postavilo začasnega zastopnika,
odv. Mitja Severja, Gorenjska c. 1, Radovljica. Začasni zastopnik ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse od postavitve dalje oziroma do takrat, dokler Nadja
Florjančič ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 2. 2010

Oklici dedičem
IV D 836/2006
Os-1677/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Sadar Karolini, roj. 4. 9. 1917, umrli 25. 9. 2006, nazadnje stanujoči Zaloška cesta 76, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je razpolagala s svojim premoženjem
v korist svoje nečakinje Marije Kalan, nečaka Milana Strojana in pranečaka Primoža Strojana. Zapustnica ni bila poročena in
ni zapustila potomcev, njeni starši so umrli
pred njo. Imela je brate in sestre: Sadar
Naceta, Alojza Sadarja, Jožeta Sadarja, Jožefo Ihan, Pepco Mavsar, Francko Vidmar
in Angelo Strojan. Vsi zapustničini bratje in
sestre so že pokojni, umrli so pred zapustnico. Sodišču so znani posamezni izmed
zapustničinih nečakov in nečakinj, vendar
pa za posamezne izmed njih niso znani naslovi oziroma za nekatere ni znano, ali so
sploh še živi. Glede na to, da zakoniti dediči
po zapustnici sodišču niso znani, sodišče na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2009

Oklici pogrešanih
N 76/2009
Os-1644/10
Okrajno sodišče v Kopru, je po okrajni sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi predlagateljice Vojke Adalberta Šterk,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stanujoča Beblerjeva ulica 5, Koper, zoper
nasprotnega udeleženca Jureta Šterk, nazadnje stanujoč Beblerjeva 5, Koper, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Tatjana
Antončič iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 9. 2.
2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev Jureta
Šterka, roj. 6. 1. 1937 v Zagrebu, nazadnje
stanujočega Beblerjeva 5, Koper, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2010
N 35/2009
Os-1616/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Štefke Kocet, Kobilje 39, Kobilje,
v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega: Jožefa Barkoczi, rojenega
Bukovec, roj. 15. 10. 1891 na Kobilju, očetu
Petru Bukovec in materi Rosi Mittenbacher,
nazadnje stanujočemu na Madžarskem.
Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer Istok Kocet, stanujoč Kobilje 39.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objave oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 5. 2. 2010
N 12/2009
Os-1361/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Tond Valentina, z zadnjim znanim bivališčem Avče 95,
Kanal, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Jelena Trunkl iz Nove Gorice, Kidričeva ul. 11.
O pogrešanem obstaja le podatek, da je
bil rojen leta 1819 kot sin Jakoba in Dominike ter da je imel sestro Elizabeto Tond, roj.
21. 6. 1821, poročeno s Chonchin Matjažem
iz Buja, Italija; iz zemljiškoknjižnega izpiska
pa izhaja, da je živel na gornjem naslovu:
drugih podatkov o pogrešanemu ni.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Tond Valentina, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 1297/2009
Os-1806/10
V Uradnem listu RS, št. 113/09 z dne
31. 12. 2009 je bil v zadevi opr. št. X Pd
1297/2009 predlagatelja Sinles – Sindikat
lesarstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljub
ljana in nasprotnih udeležencev 1. Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica
13, Ljubljana in 2. Združenje delodajalcev
Slovenije, Sekcija za les in papir, Dimičeva
ulica 9, Ljubljana, zaradi povečanja najnižjih osnovnih plač po KP za lesarstvo, objavljen datum poravnalnega in prvega naroka
za glavno obravnavo, in sicer 4. marec
2010 ob 11. uri, soba št. 3/I. Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljana, Resljeva
14, Ljubljana.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
objavlja preložitev naroka, ki je razpisan na
dan 4. marec 2010 ob 11. uri, soba št. 3/I.,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana na dan 16. april 2010
ob 9. uri, soba št. 1/I. nadstropje Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
14, Ljubljana.
Obvestilo o preklicu naroka in ponovno
vabilo je izobešeno na oglasni deski tega
sodišča dne 23. 2. 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2010
X Pd 1790/2009
Os-1807/10
V Uradnem listu RS, št. 4/2010 z dne
22. 1. 2010 je bil v zadevi opr. št. X Pd
1790/2009 predlagatelja KNSS – Neodvisnost, Linhartova 13, Ljubljana in nasprotnih udeležencev 1. Gospodarska zbornica
Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana in
2. Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija
za les in papir, Dimičeva ulica 9, Ljubljana,
zaradi povečanja najnižjih osnovnih plač po
KP za lesarstvo, objavljen datum poravnalnega in prvega naroka za glavno obravnavo,
in sicer 9. marec 2010 ob 8.30, soba št. 2/I.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
objavlja preložitev naroka, ki je razpisan na
dan 9. marec 2010 ob 8.30, soba št. 2/I.,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana na dan 16. april 2010
ob 9. uri, soba št. 1/I. nadstropje Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
14, Ljubljana.
Obvestilo o preklicu naroka in ponovno
vabilo je izobešeno na oglasni deski tega
sodišča dne 23. 2. 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bacić Dragutin, Strmeckije 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500000583, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-311009
Balaban Zorica, Topniška 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500076004, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-311049
Bitežnik Peter, Grgar 140, Grgar,
zavarovalno polico, št. 41601002087, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-310966
Cipot Marta, Krog, Trubarjeva 63,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
POL-01 000009314, izdala zavarovalnica
Moja naložba d.d. gnv-310950
Eržen
Katjuša,
Cankarjeva
5,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
041403000577, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-311042
Glavač Sonja, Melinci 189/a, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 50500028817, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnu-311051
Kocič Goran, Lokavec 16, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 50500020880, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-310965
Kren
Alenka,
Dvorjane
23/E,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št.
41601003891, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-310927
Ostrovršnik Nenad, Razgledna 15, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500017663, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-311013
Tancek Majda, Strahomer 9, Ig,
zavarovalno polico, št. POL-01-000019906,
izdala zavarovalnica Moja naložba.
gnd-310968
Tancek Rajko, Strahomer 9, Ig,
zavarovalno polico, št. POL-01-000019907,
izdala zavarovalnica Moja naložba.
gnc-310969
Triller Jurij, Nova pot 124/a, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
50500014431, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-311008

Spričevala preklicujejo
Bačić Asmir, Polje 1, Zagorje ob Savi,
maturitetno spričevalo Strojne tehnične
poklicne šole v Trbovljah, izdano leta 2007.
gnv-311029
Belaj Ivan, Dobja vas 49, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniško naravoslovne in
pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem,
št. 74, izdano leta 1983. gnb-311045
Benedičič Gašper, Kebetova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja tehnična šola Šiška, izdano leta
2001. gnz-311021
Bojič Marko, Kreljeva 8, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
kovinarske šole, izdano leta 1995.
gnj-310962
Bole Margareta Ana, Prešernova 12,
Maribor, diplomo Visoke šole za zdravstvo,

št. 1206, izdana na ime Bole Ana.
gnz-311050
Bostič Tina, Spodnje Gameljne 18/b,
Ljubljana Šmartno, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnv-311025
Cačinovič Peter, Cven 48/c, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št. 1919,
izdano leta 2000. gnh-311039
Capuder Franc, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, diplomo Fakultete za sociologijo,
politične vede in novinarstvo Ljubljana, št.
596, izdana leta 1979. gnt-311027
Dervarič Dejan, Zenkovci 17, Bodonci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, št. 2002/V/051, izdano leta 2002.
gns-311003
Dešković Ljubomir, Ozka ulica 2,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske, trgovske in upravno
administrativne šole Murska Sobota, izdano
leta 1994. gno-310982
Drašler Jana, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, indeks, št. 18059042, izdala FF
v Ljubljani. gnd-311018
Fabčič Anja, Podnanos 60, Podnanos,
spričevalo 3. in 4. letnika in zaključni izpit,
izdal CDI Univerzum. gnb-310945
Fedran Boris, Rečica ob Savinji 4, Rečica
ob Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnb-310970
Fijavž Katarina, Cesta pod Goro 2,
Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Slovenske Konjice, izdano leta
2009. gnz-310946
Firšt Angelca, Dobruška vas 21, Škocjan,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, izdano leta 1999. gnj-310937
Fister Angela, Mali Bakovci 44, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra poklicnih šol Murska Sobota - krojač
moških oblek, izdano leta 1978, izdano na
ime Gruškovnjak Angela. gni-311017
Goropečnik Rok, Savska cesta 43,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika in
spričevalo o poklicni maturi Srednje medijske
in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007
in 2009. gnu-311001
Gregorič Asja, Ravne na Blokah 6, Nova
Vas, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2002, 2003, 2005.
gnr-310979
Grošelj Valentin, Justinova ulica 10,
Ljubljana - Šentvid, spričevalo 8. razreda
OŠ Šentvid, izdano leta 2009. gnj-311012
Gruden Maruša, Čušperk 6/b, Grosuplje,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
do 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002, 2003, 2004 in
2005. gnh-310964
Hamulić Amir, Potrčeva ulica 6, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene, geodetske
in ekonomske šole v Ljubljani, leta 1999.
gnm-311034
Hribar Marjan, Žnidaršičeva ulica 12,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1983. gne-310992

Huremović Alma, Tomšičeva cesta 10,
Velenje, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006, izdano na ime
Imširović Alma. gno-311036
Iskra Tina, Mokrice 15, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gno-311032
Jerant Damijana, Opekarska ulica 4,
Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1994
in 1995. gnx-310973
Juvan Katarina, Valentiničeva 38, Laško,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 1998. gnr-310954
Juvan Katarina, Valentiničeva 38, Laško,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 1999. gnq-310955
Juvan Katarina, Valentiničeva 38, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano leta 1999.
gnp-310956
Kalan Jerica, Ilirska c. 19, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole, izdano leta 1984, izdano na
ime Piber Jerica. gnl-310939
Kalan Jerica, Ilirska c. 19, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole, izdano leta 1985, izdano na
ime Piber Jerica. gng-310940
Kastelic Kaja, Štefana Kovača 2, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2006
in 2007. gne-310967
Knežević Ratko, Pahorjeva ulica 28,
Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
Ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2008. gnw-310978
Kraševec Petra, Jelše pri Otočcu 12,
Otočec, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
113, izdano leta 1995. gnr-311004
Leben Vesna, Breg pri Borovnici 32,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok v Ljubljani program tekstilno obtrni konfekcionar,
izdano leta 1987, izdano na ime Molek
Vesna. gnq-310980
Lindič Zdenka, Drama 15, Šentjernej,
spričevalo 8. razreda OŠ Šentjernej, izdano
leta 1984, izdano na ime Borse Zdenka.
gnu-310926
Logonder Lea, Forme 19, Žabnica, spričevalo 8. razreda OŠ Cvetko Golar Škofja Loka,
št. 126/2000, izdano leta 2000. gnc-310994
Lokar Igor, Sokolska ulica 10, Trebnje,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, izdal Šolski center Novo
mesto, leta 1993. gnm-310959
Medved Valerija, Kovinarska cesta 1/b,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum Ljubljana - upravni tehnik, izdano
leta 1994. gnx-310923
Miklavčič Jože, Cesta zmage 20, Zagorje
ob Savi, diplomo in spričevalo 3. letnika
Zasavskega šolskega centra Trbovlje,
izdano leta 1984. gnp-311006
Mlakar Irena, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Novi Gorici,
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št. I-DK/440/142, izdano leta 1994.
gno-311007
Mrhar Petra, Tihaboj 5, Gabrovka,
spričevalo od 1. do 4. letnika Kmetijske šole
Grm Novo mesto, izdano leta 2003 do 2007.
gnw-311024
Nepužlan Simona, Murski vrh 1/a,
Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Murska Sobota - trgovec
prodajalec, izdano leta 2003. gnl-310985
Oblak Matej, Trboje 25/a, Kranj,
spričevalo 1. letnika Tehniškega šolskega
centra v Kranju, izdano leta 2008.
gnh-310989
Odlazek Vesna, Gorenja vas 28B,
Podkum, spričevalo 1. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2006, izdano na ime Prozor Vesna.
gne-310942
Pavlin Boštjan, Breg 15, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu CPI Cene
Štupar v Ljubljani, dveletni program
srednjega izobraževanja s koncesijo, izdano
leta 1999. gnv-311000
Perhaj Lea, C. Viktorja Svetina 24,
Jesenice, spričevalo 1. letnika EGSŠ
Radovljica, izdano leta 2006. gnt-311002
Posavec Toni, Cesta padlih aktivistov
NOV 6, Rogaška Slatina, maturitetno
spričevalo obvestilo o uspehu pri
splošni maturi in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Celje Center, izdano leta 2002.
gnl-311035
Praznik Klemen, Preserje 9, Preserje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2008 in 2009. gnx-311048
Redžić Sejad, Periška cesta 4, Ljubljana
- Dobrunje, spričevalo 1. in 2. letnika Centra
strokovnih šol -smer avtoličar, izdano leta
1995 in 1996. gnr-310983
Rutar Marija, Cesta Dolenjskega odreda
5, Višnja Gora, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole,
izdano leta 1983 in 1984, izdano na ime
Pilko Marija. gnl-311010
Sope Violeta, Trg bratov Mravljakov 2,
Šoštanj, maturitetno spričevalo obvestilo o
uspehu pri maturi in spričevalo 5. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnz-310975
Srednja šola Zagorje, Cesta zmage
5, Zagorje ob Savi, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje šole za rudarstvo in
geologijo Zagorje, izdano leta 1989, 1990
in 1991, izdano na ime Fikret Hasanović.
gny-311047
Suhadolnik
Luka,
Koroška
ulica
14, Ljubljana, indeks, št. 29007507,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnz-310921
Škerlak Igor, Ljubljanska cesta 70,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
medijske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnt-311052
Šuštaršič Viktorija, Gorenja Brezovica 1,
Preserje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik ter
maturitetno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana. gny-311022
Tomc Urška, Groharjevo naselje 8, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomsko
administrativne šole v Kranju, izdano leta
1997 in 1998. gnp-311031
Vidmar Aljoša, Grajzerjeva 2, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika CDI Univerzum
Ljubljana. gni-311038
Volčjak Diana, Ulica Ivana Hribarja
3, Cerklje na Gorenjskem, indeks, št.
18091629, izdala Filozofska fakulteta.
gnl-310960
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Weitzer Klemen, Chengdujska 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gnh-311014
Zupanič Darko, Splavarski prehod 6,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole, št. 330/144-85/86,
izdano leta 1986. gnm-310984
Zver Klaudija, Ulica ob kanalu 13,
Murska Sobota, indeks, št. 06040264, izdala
Fakulteta za socialno vedo. gns-310953

Drugo preklicujejo
Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89
f, Tolmin, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191, št. 2059. gns-310928
Avtoprevoznik Branko Guzelj s.p.,
Jezerci 17, Gozd Martuljek, licence za
vozilo Opel Vivaro, reg. št. KR M2-576, št.
011574/BDG24-4-9529/2007, št. licence
011574/001, veljavnost licence do 6. 7. 2012,
datum izdaje 16. 10. 2007. gnd-310947
Bašelj Franci, Nad mlini 1, Novo mesto,
izkaznico vojnega veterana, št. 008953 z
dne 9.4.2004, izdana pri UE Novo mesto.
gng-311040
Battelino Saba, Gregorčičeva ulica
7, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdan pri Ministrstvu za
zdravje, leta 1993, na ime Battelino Birk
Saba. gnv-310925
Bec Andreja, Bratonečice 2, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 494, izdala
Veterinarska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnk-311011
Bill Martin s.p., Košiše 13 A, Kamnik,
licenco, št. 5043 za vozilo Iveco, reg. št. LJ
P7-29N, izdano 21. 4. 2005 z veljavnostjo
do 21. 4. 2010. gnz-310996
Borkovič Nina, Trubarjeva ulica 8,
Mengeš, študentsko izkaznico, št. 21070210,
izdala FDV Ljubljana. gnj-311037
Botonjić Klemen, Pavkarjeva pot
9, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala
Ekonomska šola Ljubljana. gnf-310941
Čuk Uroš, Jagodje, zatišje 2, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 63070268, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnw-310974
Dimič Andlovič Anja, Preglov trg
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
04037326, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnc-311044
EE-SA Strela d.o.o., Brodarjev trg 5,
Ljubljana, nalepko za taxi vozilo, št. 133,
reg. št. LJ 39-70D, izdana 18. 3. 2009.
gns-311053
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico za Hrvaško (Cemt), št.
000386/1 in za Bosno z oznako 070/11, št.
1008937. gng-310990
Ferlič Aleš s.p., Tevče 32 B, Laško,
licence št. 005064, vozilo M.A.N. 19.362F,
reg. št. CE 51-10A. gns-310957
Ferlin Anja, Razkrižje 21 a, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 01008377, Pedagoške fakultete v Ljubljani. gnx-310998
Janežič Ana, Gornji Rudnik IV/9,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19383059, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-310938
Jašarović Aleš, Ljubljanska cesta 31,
Celje, knjižico reševalca iz vode, št. 949,
izdala Uprava RS za zaščito in reševanje,
leta 2003. gnh-311043

Jug Nejc, M. Kogoja 46, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 19450978,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-310986
Jugovec David, Slivje št. 33, Materija,
preklic preklica maturitetnega spričevala,
objavljen v Ur. l. RS, št. 79/09. gnw-310949
Kavšek Jože, Jakčeva 14, Novo mesto,
izkaznico vojnega veterana, št. 3993 z dne
11. 7. 2001, izdana pri UE Novo mesto.
gnf-311041
Kink Sašo, partizanska 32/a, Trbovlje,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 617331,
izdano pri Ministrstvu za promet.
gnj-310987
Klavž Tadej, Center 56/a, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. E1005657, izdala FERI Maribor.
gnx-311023
Klopčič Boris, Grudnova 3, LjubljanaŠentvid, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
607216, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 1997. gnu-310976
Kokelj Irena, Vrh Sv. Treh Kraljev 14,
Rovte, študentsko izkaznico, št. 19451792,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-311030
Kovačič Jože, Jurčičeva pot 1, Grosuplje,
orožni list, št. 00090000621, izdala UE
Grosuplje. gni-310971
Kralj Luka, Velike Lipljene 14, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63050274, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnp-310981
Kukovič Jernej, Prvomajska ulica 54,
Celje, študentsko izkaznico, št. 41020073,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-310963
Lorber Valerija, Krtina 7, Dob, študentsko
izkaznico, št. 21080302, izdala FDV v
Ljubljani. gnw-310924
Malić Slobodan, Ulica Slavka Gruma
22, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 18070312, izdala FF v Ljubljani.
gnc-311019
Mandić Ana, Jegriše 14, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 64080061, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnb-311020
Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva ul. 9,
Kočevje, štampiljko z logotipom Melamina
s simbolom kapljice in z napisom Melamin
kemična tovarna d.d. Kočevje, 1330
Kočevje, št. 26. gnq-311005
Melavc Jožef s.p., Zg. Pobrežje 1, Rečica
ob Savinji, dovolilnico za Rusijo z oznako
643/09, št. 0651854/M004714. gnf-311016
Moljk Matej, Martinj hrib 11, Logatec,
voznikove kartice, št. 1070500003726000,
izdal Cetis d.d. gnx-310952
Muminović Leon, Partizanska ulica 39,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnn-311033
Nemec Matej, Pot k čuvajnici 29,
Notranje Gorice, študentsko izkaznico, št.
19426235, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-310977
Omersel Jasna, Lopata 19/f, Celje,
študentsko izkaznico, št. 74060044,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gny-310922
Ošaben Alenka, Zabočevo 16, Borovnica,
študentsko izkaznico, št. 21090411, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnx-310948
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Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 007544/MJ67-23830/2008, za voznika Kenana Fejzića z
veljavnostjo do 20. 5. 2009. gnr-310929
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 007544/MJ672-4738/2008, Živka Jankovića z veljavnostjo
do 13. 7. 2009. gnq-310930
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 007544/MJ672-6683, Milana Radoševiča z veljavnostjo
do 29. 8. 2009. gnp-310931
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 000286/MJ67-310801/2007, Dragana Radaka z veljavnostjo
do 13. 11. 2007. gnr-310933
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 007544/BGD673-3845/2008, Mladena Lazića z veljavnostjo
do 6. 4. 2009. gnl-310935
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 007544/MJ672-4907/2008, Darka Vasića z veljavnostjo
do 15. 5. 2009. gno-310932
Oven Andrej s.p. Avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje,
potrdilo za voznika tujca, št. 000286/KN672-3182/2005, Jovana Franka z veljavnostjo
do 13. 11. 2007. gnm-310934
Parkelj Ina, Kočevarjeva ulica 8, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 18080615,
izdala FF v Ljubljani. gnr-311054
Petričevič Nejc, Partizanska pot 9, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Ljubljana. gnd-310993
Pezdirc Maja, Vavpča vas 61, Semič, študentsko izkaznico, št. 41040088, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gns-311028
Pocajt Sumrak Urška, Lopata 62/a,
Celje, študentsko izkaznico, št. 11000163,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gng-311015
Ristić Đuro, Prvačina 98/b, Prvačina,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500017706010, izdajatelj Cetis Celje.
gnu-311026
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Rituper Lea, Kuštanovci 3/a, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. 04032578, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnk-310936
Roštan Nina, Velika Loka 31/b, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika. gny-310997
Ržek Janez, Lom nad Volčo 13, Poljane
nad Škofjo Loko, digitalne tahografske
kartice, št. 1070500005722000, izdal Cetis
d.d.. gnc-310944
SCT GEM d.o.o., Topole 51, Mengeš,
licenco, št. GE002681/04844, za vozilo
MAN TGA 33.440 6x4 BL z reg. št. LJ SCT114. gnz-311046
Stritar Špela, Balinarska pot 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19509442,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni-310988
Svetič Klemen, Gerbičeva ulica 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
glasbena in baletna šola Ljubljana, št.
0006007969. gnd-310943
Štrasner Jernej, Šared 31/d, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 89091041, izdala
Univerza na Primorskem. gnb-310995
Transport Piškur Ivan s.p., Škovec 16,
Velika Loka, dovolilnice št. 657179/2009,
izdal POZS Ljubljana, Rusija, bilat. tranzit.
gnn-310958
Upravna enota Novo mesto na podlagi
10. člena Pravilnika o obliki in besedilu
pečatov državnih organov v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/90) mali
okrogli žig premera 20 mm, z besedilom
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, št. žiga je 4/3. Ob-1716/10
Vidic Zdenko, Kešetovo 3, Trbovlje,
službeno izkaznico za varnostnika št.
106625, izdalo Ministrstvo za notranje
zadeve Ljubljana. gnw-310999
Volčjak Diana, Ulica Ivana Hribarja
3, Cerklje na Gorenjskem, študentsko
izkaznico, št. 18091629, izdala Filozofska
fakulteta. gnk-310961
Zohorović Emil, Meža 19, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 29007436,
izdala Naravoslovna fakulteta Ljubljana.
gny-310972
Železnik Damjan, Log 3, Hrastnik,
službeno izkaznico, št. 102695-1 in 102695,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
gnu-310951
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